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§ 187
Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid (KS 2019.364)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen, en 
modell där sex timmar om dagen fokuseras på klientarbete och två timmar används till 
kompetensutveckling/återhämtning och/eller friskvård. Motionärerna föreslår följande:
(1) Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 6 + 2 
arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
(2) Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 6 + 2 
arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp till 24 
månader.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 
förslagen och föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S), yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
 Motion (S) om att utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen
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 Socialnämndens yttrande, motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 
socialförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om utredning av 
6+2 arbetstid

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt en motion om 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen, 
en modell där sex timmar om dagen fokuseras på klientarbete och två timmar 
används till kompetensutveckling/återhämtning och/eller friskvård. Motionärerna 
föreslår följande:
(1) Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 
6 + 2 arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
(2) Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 6 
+ 2 arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp 
till 24 månader.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig 
över förslagen och föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Bakgrund – Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen har en fortlöpande dialog med de fackliga företrädarna och 
huvudskyddsombud om förvaltningens arbetsmiljö och om hur den kan förbättras.

Förvaltningen ställer sig positiva till att fortsätta dialogen med berörda fackliga 
organisationer om hur vi kan sträva efter att ytterligare öka attraktionskraften som 
arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom socialtjänsten.

Av de kommuner i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid skiljer sig resultatet 
åt. Det skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge och syfte med 
försöket, samt att de har använt sig av olika lösningar vad gäller arbetstidsförkortning 
eller förändring av innehållet i arbetstiden. Om man ska överväga att införa förkortad 
arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det analyseras vilken metod som skulle vara 
den mest ändamålsenliga för respektive verksamhet inom socialförvaltningen. 
Förutsättningarna för utföraravdelningen ser exempelvis annorlunda ut än för 
myndighetsavdelningen och förutsättningarna inom respektive avdelning ser olika ut.

Den forskningen som finns på området har inte påvisat att arbetstidsförkortning leder 
till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för 
verksamheten.
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Förvaltningen anser inte att 6+2 arbetstid är den rätta metoden att införa eller 
ytterligare utreda just nu. Resultatet från medarbetarenkäten visar att arbetsmiljön 
upplevs vara god.

Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i förhållande till 79 procent i 
kommunen totalt. Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete för att bibehålla 
och förbättra förvaltningens arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar just nu med att 
implementera styrmodellen ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” inom 
socialförvaltningens verksamheter.

Förvaltningen arbetar också med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer. 
Förvaltningen anser att det vore olyckligt att införa eller ytterligare utreda förkortad 
eller förändrad arbetstid just nu. Resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver 
utvärderas och analyseras först.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret kan konstatera att en utredning, omfattande ekonomiska 
konsekvenser såväl som forskningsmässiga resultat, lämpligen föregår ett eventuellt 
beslut om införande. Beslut kring ett eventuellt införande bör fattas utifrån 
utredningens slutsatser - bifall av motionen som helhet är därför inte tillrådligt. 

Kommunledningskontoret kan även konstatera att Socialnämnden förordar avslag till 
motionen generellt, även vad gäller utredning av sakfrågan. Detta då man bedömer 
att resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver utvärderas och analyseras 
först.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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Utreda 6 +2 arbetst¡d inom socialförvaltningen.

Flera kommuner i Sverige har under senare år gjort försök med förkortad arbetstid inom vissa
yrkesgrupper inom kommunal verksamhet. Sundsvalls kommun genomförde mellan september zo16
och september 2or7 en satsning på förkortad arbetstid för tre grupper inom individ- och
familjeomsorgen. Försöket mellan 2016 och 2017 utvärderades av FoU Västernorrland som konstaterade i sin

rapport:

Denþrkortade arbetstiden har gett medarbetarna en möjlighet till reflektion och bearbetning
som ör mycket uiktig i en ofta mgcket pressad arbetssituatíon. Balansen mellan krau och stöd i
arbetet har dörmed blíuit bättre. Detta uísar sig í minskad sfress hos alla medarbetare samt
minskade sömnsuãrígheter och bättre uanor hos ufssa. Sjukskriuningarna har minskqt nâgot
och det ör i dag möjligt att rekrytera och behåIla personal äuen till dessa kraufuIlda tjönster.

Utuörderíngen drar slutsatsen att satsningen på ett mycket lyckat sött skapat firutsättningar
for medarbeto.rna att sjölua driuaforändringsarbete. Förutomindiuiduellahälsoaspekter har
enkultur uppkommit som ör positiu tíIlþrändring och dör arbetsgiuaren ses som en
möjliggörare ochinte bara enkraustäIlare. Genom att uärdera sinamedarbetare ochuisa
dem tillit harþrutsättningarnaþr att uara en attraktíu arbetsgiuare skapats.

Efter satsningen införde Sundsvall så kallad 6 + 2 arbetstid. Det innebär 8 timmar kvarstår som heltidsmått men

där sex timmar fokuseras på direkt klientarbete medan 2 timmar kan användas till kompetensutveckling,
återhämtning och/eller friskvård. Satsningen ska enligt förvaltningsledningen i Sundsvall ha lett till ökad
stabilitet och mer tid och engagemang i olika utvecklingsfrågor. Förändringen har skett utan att extra medel
tillförts. Vakanta tjänster har blivit besatta och kostnaderna för externa vikarier har minskats.

Vi i Socialdemokraterna anser att Vallentuna kommun bör sträva efter att ytterligare öka
attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra kvalitén inom socialtjänsten. Därmed bör
en dialog med berörda facHiga organisationer inledas om hur erfarenheterna från Sundsvall och andra
kommuner kan användas inom vår kommunala verksamhet.

Därmed yrkar Socialdemokraterna i Vallentuna:

Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 6 + z
arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.

Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 6 + z
arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp till z4
månader.
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§ 110
Remissvar på motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 
socialförvaltningen (SN 2019.249)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens remissvar och överlämna det till 
kommunfullmäktige.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens 
remissvar.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Vallentuna kommun anser att Vallentuna kommun bör sträva efter att 
ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom 
socialtjänsten. De anser att en dialog med berörda fackliga organisationer bör inledas, om hur 
erfarenheterna från Sundsvall och andra kommuner kan användas inom vår kommunala 
verksamhet.

Socialdemokraterna yrkar i motion till kommunfullmäktige:
- Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa
6 + 2 arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
- Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa
6 + 2 arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp 24 
månader.

Socialförvaltningen har en fortlöpande dialog med de fackliga företrädarna och våra 
huvudskyddsombud om förvaltningens arbetsmiljö och om hur den kan förbättras. 
Förvaltningen ställer sig positiva till att fortsätta dialogen med berörda fackliga organisationer 
om hur vi kan sträva efter att ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt 
förbättra kvaliteten inom socialtjänsten.

Av de kommuner i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid skiljer sig resultatet åt. Det 
skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge och syfte med försöket, samt att de 
har använt sig av olika lösningar vad gäller arbetstidsförkortning eller förändring av innehållet 
i arbetstiden. Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör 
det analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för respektive 
verksamhet inom socialförvaltningen. Förutsättningarna för utföraravdelningen ser 
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exempelvis annorlunda ut än för myndighetsavdelningen och förutsättningarna inom 
respektive avdelning ser olika ut.
Den forskningen som finns på området har inte påvisat att arbetstidsförkortning leder till 
minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten.

Förvaltningen anser inte att 6+2 arbetstid är den rätta metoden att införa eller ytterligare 
utreda just nu. Resultatet från medarbetarenkäten visar att arbetsmiljön upplevs vara god. 
Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i förhållande till 79 procent i 
kommunen totalt. Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete för att bibehålla och 
förbättra förvaltningens arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar just nu med att implementera 
styrmodellen ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” inom socialförvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen arbetar också med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer.

Förvaltningen anser att det vore olyckligt att införa eller ytterligare utreda förkortad eller 
förändrad arbetstid just nu. Resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver utvärderas och 
analyseras först.

Förvaltningens fullständiga förslag till remissvar finns i bilaga.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) , bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det  finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.

Beslutsunderlag
• §85 SN AU Remissvar på motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 

socialförvaltningen
• Remissvar-Motion om att utreda 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen.
• Remiss, motion (S) om Utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen
• Tjänsteskrivelse, 2020-08-31, Remissvar, motion om att utreda 6+
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§ 85
Remissvar på motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 
socialförvaltningen (SN 2019.249)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens remissvar och överlämna det till 
kommunfullmäktige.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens 
remissvar.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Vallentuna kommun anser att Vallentuna kommun bör sträva efter att 
ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom 
socialtjänsten. De anser att en dialog med berörda fackliga organisationer bör inledas, om hur 
erfarenheterna från Sundsvall och andra kommuner kan användas inom vår kommunala 
verksamhet.

Socialdemokraterna yrkar i motion till kommunfullmäktige:
- Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa
6 + 2 arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
- Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa
6 + 2 arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp 24 
månader.

Socialförvaltningen har en fortlöpande dialog med de fackliga företrädarna och våra 
huvudskyddsombud om förvaltningens arbetsmiljö och om hur den kan förbättras. 
Förvaltningen ställer sig positiva till att fortsätta dialogen med berörda fackliga organisationer 
om hur vi kan sträva efter att ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt 
förbättra kvaliteten inom socialtjänsten.

Av de kommuner i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid skiljer sig resultatet åt. Det 
skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge och syfte med försöket, samt att de 
har använt sig av olika lösningar vad gäller arbetstidsförkortning eller förändring av innehållet 
i arbetstiden. Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör 
det analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för respektive 
verksamhet inom socialförvaltningen. Förutsättningarna för utföraravdelningen ser 
exempelvis annorlunda ut än för myndighetsavdelningen och förutsättningarna inom 
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respektive avdelning ser olika ut.
Den forskningen som finns på området har inte påvisat att arbetstidsförkortning leder till 
minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten.

Förvaltningen anser inte att 6+2 arbetstid är den rätta metoden att införa eller ytterligare 
utreda just nu. Resultatet från medarbetarenkäten visar att arbetsmiljön upplevs vara god. 
Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i förhållande till 79 procent i 
kommunen totalt. Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete för att bibehålla och 
förbättra förvaltningens arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar just nu med att implementera 
styrmodellen ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” inom socialförvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen arbetar också med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer.

Förvaltningen anser att det vore olyckligt att införa eller ytterligare utreda förkortad eller 
förändrad arbetstid just nu. Resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver utvärderas och 
analyseras först.

Förvaltningens fullständiga förslag till remissvar finns i bilaga.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
de båda yrkandena mot varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt 
Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-31, Remissvar, motion om att utreda 6+
 Remiss, motion (S) om Utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen
 Remissvar-Motion om att utreda 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen.
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Tjänsteskrivelse

Remissvar till motion om att utreda 
6+2 arbetstid inom socialförvaltningen

Bakgrund
Socialdemokraterna i Vallentuna har inlämnat motion ”utreda 6+2 arbetstid inom 
socialförvaltningen”, vilken socialnämnden ska besvara genom att inlämna ett 
remissvar till Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna anser att Vallentuna kommun bör sträva efter att ytterligare öka 
attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom 
socialtjänsten. De anser att en dialog med berörda fackliga organisationer bör inledas, 
om hur erfarenheterna från Sundsvall och andra kommuner kan användas inom vår 
kommunala verksamhet.

Socialdemokraterna yrkar i motion till kommunfullmäktige:
- Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 
6 + 2 arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
– Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 
6 + 2 arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp 
24 månader.

Socialdemokraterna skriver i motionen att flera kommuner i Sverige under de senare 
åren har gjort försök med förkortad arbetstid inom vissa yrkesgrupper inom 
kommunal verksamhet. De lyfter upp Sundsvalls kommun som ett exempel. 
Sundsvalls kommun genomförde mellan september 2016 och september 2017 en 
satsning på förkortad arbetstid för tre grupper inom individ- och familjeomsorgen. 
Försöket utvärderades av FoU Västernorrland som konstaterade följande:

 Den förkortade arbetstiden har gett medarbetarna möjlighet till reflektion 
och bearbetning som är viktig i en ofta mycket pressad arbetssituation. 
Balansen mellan krav och stöd i arbetet har därmed blivit bättre. 

 Bidragit till minskad stress hos alla medarbetare samt minskade 
sömnsvårigheter och bättre vanor hos vissa. 

 Sjukskrivningarna har minskat något.
 Möjligt att rekrytera och behålla personal även till kravfyllda tjänster.

Utvärderingen drar slutsatsen att satsningen på ett mycket lyckat sätt skapat 
förutsättningar för medarbetarna att själva driva förändringsarbete. Förutom 
individuella hälsoaspekter har en kultur uppkommit som är positiv till förändring och 
där arbetsgivaren ses som en möjliggörare och inte bara en kravställare. Genom att 
värdera sina medarbetare och visa dem tillit har förutsättningarna för att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapats.
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Efter satsningen införde Sundsvall så kallad 6+2 arbetstid. De har 8 timmar som 
heltidsmått. Sex timmar fokuseras på direkt klientarbete medan 2 timmar kan 
användas till kompetensutveckling, återhämtning och/eller friskvård. Satsningen ska 
ha lett till ökad stabilitet och mer tid och engagemang i olika utvecklingsfrågor. 
Vakanta tjänster har blivit besatta och kostnaderna för externa vikarier har minskats.

Forskning - Förkortad arbetstid 
Det finns mycket begränsad forskning gjord på området förkortad arbetstid. 

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. Hälften fick arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning och 
resterande fick fortsätta jobba åtta timmar som vanligt. Försöksgruppen upplevde 
efter 18 månader ett större välbefinnande, mindre stress och trötthet. Studien visade 
dock ingen förbättring av rent fysiologiska mått, som minskat blodtryck eller färre 
sjukskrivningar. I studien tillfördes ytterligare personalresurser vid förkortningen.1

I forskningsrapporten ”Arbetstider, hälsa och säkerhet – en uppdatering av aktuell 
forskning” från 2010 har man kommit fram till att den subjektiva hälsan och 
arbetstillfredsställelse verkar förbättras vid förkortad arbetstid. Forskarna uppger att 
det kan misstänkas att reducerad arbetstid med sänkt lön inte har någon positiv effekt 
på subjektiv hälsa, att den snarare kan vara negativ. Det är inte påvisat att 
arbetstidsförkortning leder till faktiska positiva effekter för de biologiska 
hälsomarkörerna2, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten. 
Det finns också mycket få studier av skiftarbete och reducerad arbetstid.3 

Några nackdelar som har lyfts upp i kommuner som har provat förkortad arbetstid 4:

 Svårt att hitta tid för gemensamma möten eftersom alla jobbade olika tider 
för att kunna ha bemanning hela dagen. 

 I perioder med högt tryck ledde det till mycket övertidsarbete. 

 Vissa valde att hoppa av i förtid på grund av ökad stress. 

 Ingen nedgång i sjukskrivningstalen – Stigande sjukskrivningstal 

Det finns också ett antal sjukhus som har utfört försök med förkortad arbetstid med 
olika resultat, förutsättningar och metoder. Västmanlands sjukhus införde exempelvis 
2017 en ny arbetstidsmodell för att få ner övertidskostnader och minska 
personalomsättningen. Idén var att införa arbetstider med bättre möjligheter till 
återhämtning. Nattpass kompenserades med fyra timmars kortare arbetstid. För att 
minska övertiden på helgerna infördes helgtjänstgöring med heltidslön för hela 
veckan. Det har lett till bättre återhämtning och minskade övertidskostnader5

1 www.forskning.se
2 Stresshormoner, sömn, blodfetter. Stressforskningsrapport nr 301. Stressforskningsinstitutet Stockholms 
universitet.
3 Stressforskningsrapport nr 322 Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet.
4 www.akademikern.se & Äldreboendet provade sex timmars arbetsdag i drygt ett år 2015. 
Västerbottenskuriren
5 https://arbetsmiljoforskning.se/arbetstider-som-ger-aterhamtning-i-kvadrat/

http://www.akademikern.se/
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Bland de kommuner och landsting i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid 
skiljer sig resultatet åt. Det skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge 
och syfte med försöken, samt att de har använt sig av olika lösningar vad gäller 
arbetstidsförkortning eller förändring av innehållet i arbetstiden. 

Medarbetarenkäts resultat
Socialförvaltningen HME (Hållbart Medarbetare Engagemang)6 2020 uppgick till 85, 
vilket är betydligt högre än SKLs branschjämförelse som låg på 79. 

Avsikten med HME är att utvärdera de delar av arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
regioner som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge förutsättningar för 
ett starkt medarbetarengagemang. 

Resultatet för 2020 visar att socialförvaltningens chefer och förvaltningens 
organisation har en bra förmåga att främja, ta tillvara, och upprätthålla ett tydligt 
medarbetarengagemang.

Resultatet från medarbetarenkäten 2020 visar också att Socialförvaltningen uppvisar 
en hög nöjdhet bland medarbetarna avseende den Organisatoriska och Sociala 
Arbetsmiljön (OSA). Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i 
förhållande till 79 procent i kommunen totalt. 

Förvaltningens arbetssätt för förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet
Socialdemokraterna skriver i motionen att FOU Västernorrland i sin utredning av 
försöket med förkortad arbetstid har konstaterat att Sundsvalls kommun genom 
satsningen har skapat förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att 
värdera sina medarbetare och visa dem tillit.

Socialförvaltningen arbetar med att implementera styrformen ”Tillitsbaserad styrning 
och ledning” inom förvaltningens verksamheter. Tillitsbaserad styrning och ledning 
är en övergripande styrform och ett förhållningssätt där tillit skapas genom det 
coachande ledarskapet och en lösningsorienterad samverkan. Samt att ansvar 
tillskrivs medarbetare för att tillsammans uppnå de gemensamma målen. Målet med 
styrformen är att verka för att tillvarata medarbetares kompetens och skapa en 
delaktighet för kunder och kommuninvånare. 

Socialförvaltningen arbetar också med att utveckla förvaltningens processer. Syftet 
med detta är att skapa mer effektiva och kvalitativa processer, att tydliggöra roller och 
ansvar, minska arbetsbelastningen och administrationen för medarbetarna. Det ska 
leda till en förbättrad arbetsmiljö och måluppfyllelse.

Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete för att skapa förutsättningar för att 
vara en attraktiv arbetsgivare samt för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö.

Bland de kommuner i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid skiljer sig 
resultatet åt. Det skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge och syfte 
med försöket, samt att de har använt sig av olika lösningar vad gäller 
arbetstidsförkortning eller förändring av innehållet i arbetstiden. 

Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det 
analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för respektive 
verksamhet inom socialförvaltningen. Förutsättningarna för utföraravdelningen ser 

6 HME mäter motivation, ledarskap och styrning.
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exempelvis annorlunda ut än för myndighetsavdelningen och förutsättningarna inom 
respektive avdelning ser olika ut. 

Socialförvaltningens ställningstagande
Socialförvaltningen följer med intresse utvecklingen i omvärlden och ser positivt på 
att testa nya metoder för att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för personalen. 

Socialförvaltningen har en fortlöpande dialog med de fackliga företrädarna och 
huvudskyddsombuden om förvaltningens arbetsmiljö och om hur den kan förbättras. 
Förvaltningen anser att det är viktigt att fortsätta dialogen med medarbetare, 
skyddsombud och fackliga organisationer, om hur vi kan bli en ännu mer attraktiv 
arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom socialtjänsten. 

Förvaltningen anser dock inte att 6+2 arbetstid är den rätta metoden att införa eller 
ytterligare utreda just nu. Socialförvaltningen har idag en god arbetsmiljö och arbetar 
med att implementera en ny styrmodell ”Tillitsbaserad Styrning och ledning”. 
Förvaltningen arbetar också med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer. 
Förvaltningen anser att det vore olyckligt att införa eller ytterligare utreda förkortad 
eller förändrad arbetstid just nu. Resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver 
utvärderas och analyseras först. 

Socialförvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås med hänvisning till 
ovanstående svar på remissen.

David Gyllenstråle
Socialchef 
_____________________

Ska expedieras till

Registrator
Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna
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Utreda 6 +2 arbetst¡d inom socialförvaltningen.

Flera kommuner i Sverige har under senare år gjort försök med förkortad arbetstid inom vissa
yrkesgrupper inom kommunal verksamhet. Sundsvalls kommun genomförde mellan september zo16
och september 2or7 en satsning på förkortad arbetstid för tre grupper inom individ- och
familjeomsorgen. Försöket mellan 2016 och 2017 utvärderades av FoU Västernorrland som konstaterade i sin

rapport:

Denþrkortade arbetstiden har gett medarbetarna en möjlighet till reflektion och bearbetning
som ör mycket uiktig i en ofta mgcket pressad arbetssituatíon. Balansen mellan krau och stöd i
arbetet har dörmed blíuit bättre. Detta uísar sig í minskad sfress hos alla medarbetare samt
minskade sömnsuãrígheter och bättre uanor hos ufssa. Sjukskriuningarna har minskqt nâgot
och det ör i dag möjligt att rekrytera och behåIla personal äuen till dessa kraufuIlda tjönster.

Utuörderíngen drar slutsatsen att satsningen på ett mycket lyckat sött skapat firutsättningar
for medarbeto.rna att sjölua driuaforändringsarbete. Förutomindiuiduellahälsoaspekter har
enkultur uppkommit som ör positiu tíIlþrändring och dör arbetsgiuaren ses som en
möjliggörare ochinte bara enkraustäIlare. Genom att uärdera sinamedarbetare ochuisa
dem tillit harþrutsättningarnaþr att uara en attraktíu arbetsgiuare skapats.

Efter satsningen införde Sundsvall så kallad 6 + 2 arbetstid. Det innebär 8 timmar kvarstår som heltidsmått men

där sex timmar fokuseras på direkt klientarbete medan 2 timmar kan användas till kompetensutveckling,
återhämtning och/eller friskvård. Satsningen ska enligt förvaltningsledningen i Sundsvall ha lett till ökad
stabilitet och mer tid och engagemang i olika utvecklingsfrågor. Förändringen har skett utan att extra medel
tillförts. Vakanta tjänster har blivit besatta och kostnaderna för externa vikarier har minskats.

Vi i Socialdemokraterna anser att Vallentuna kommun bör sträva efter att ytterligare öka
attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra kvalitén inom socialtjänsten. Därmed bör
en dialog med berörda facHiga organisationer inledas om hur erfarenheterna från Sundsvall och andra
kommuner kan användas inom vår kommunala verksamhet.

Därmed yrkar Socialdemokraterna i Vallentuna:

Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 6 + z
arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.

Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 6 + z
arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp till z4
månader.

<-\
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Tjänsteskrivelse

Remissvar på motion (S) om att utreda 
6+2 arbetstid inom socialförvaltningen

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att 
- godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens remissvar och överlämna det 
till kommunfullmäktige.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens 
remissvar.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna i Vallentuna kommun anser att Vallentuna kommun bör sträva 
efter att ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra 
kvaliteten inom socialtjänsten. De anser att en dialog med berörda fackliga 
organisationer bör inledas, om hur erfarenheterna från Sundsvall och andra 
kommuner kan användas inom vår kommunala verksamhet.

Socialdemokraterna yrkar i motion till kommunfullmäktige:
- Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 
6 + 2 arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
- Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 
6 + 2 arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp 
24 månader.

Socialförvaltningen har en fortlöpande dialog med de fackliga företrädarna och våra 
huvudskyddsombud om förvaltningens arbetsmiljö och om hur den kan förbättras. 
Förvaltningen ställer sig positiva till att fortsätta dialogen med berörda fackliga 
organisationer om hur vi kan sträva efter att ytterligare öka attraktionskraften som 
arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom socialtjänsten. 

Av de kommuner i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid skiljer sig resultatet 
åt. Det skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge och syfte med 
försöket, samt att de har använt sig av olika lösningar vad gäller arbetstidsförkortning 
eller förändring av innehållet i arbetstiden. Om man ska överväga att införa förkortad 
arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det analyseras vilken metod som skulle vara 
den mest ändamålsenliga för respektive verksamhet inom socialförvaltningen. 
Förutsättningarna för utföraravdelningen ser exempelvis annorlunda ut än för 
myndighetsavdelningen och förutsättningarna inom respektive avdelning ser olika ut.
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Den forskningen som finns på området har inte påvisat att arbetstidsförkortning leder 
till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för 
verksamheten.

Förvaltningen anser inte att 6+2 arbetstid är den rätta metoden att införa eller 
ytterligare utreda just nu. Resultatet från medarbetarenkäten visar att arbetsmiljön 
upplevs vara god. Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i 
förhållande till 79 procent i kommunen totalt. Socialförvaltningen bedriver ett 
målinriktat arbete för att bibehålla och förbättra förvaltningens arbetsmiljö. 
Förvaltningen arbetar just nu med att implementera styrmodellen ”Tillitsbaserad 
Styrning och ledning” inom socialförvaltningens verksamheter. Förvaltningen arbetar 
också med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer. 

Förvaltningen anser att det vore olyckligt att införa eller ytterligare utreda förkortad 
eller förändrad arbetstid just nu. Resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver 
utvärderas och analyseras först.

Förvaltningens fullständiga förslag till remissvar finns i bilaga.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2012-08-31.
2. Tjänsteskrivelse 2020-09-10, Remissvar på motion om att utreda 6+2 

arbetstid inom socialförvaltningen. 
3. Remiss-Motion (S) om Utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen 

2019-11-14. DNR KS 2019.364.

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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