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§ 99
Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten (KS 
2019.361)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten:
- att kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram ett förslag 
om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med bibehållen lön under en 
försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av anställningar, förslag till 
schemaförändringar med betalda raster och andra konsekvensbeskrivningar som en sådan 
förändring skulle innebära. Oberoende forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl 
vårdtagaren som hemtjänstpersonalen och kommunen.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som föreslår att fullmäktige avslår 
motionen. Nämnden framhåller ett aktivt arbetsmiljöarbete, höga resultat på 
medarbetarenkäten såväl som att ej anser att metoden 6 timmars arbetsdagar är rätt metod för 
det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Nämnden framhåller att det inte är påvisat att 
arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller 
effektivitet för verksamheten.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla 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 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
 Motion (V) om Arbetsmiljön och förutsättningarna för hemtjänsten
 Socialnämnden, Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (V) om arbetsmiljö och 
förutsättningar i hemtjänsten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har väckt en motion om arbetsmiljö och förutsättningar i
hemtjänsten:
- att kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram ett 
förslag om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med 
bibehållen lön under en försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av 
anställningar, förslag till schemaförändringar med betalda raster och andra 
konsekvensbeskrivningar som en sådan förändring skulle innebära. Oberoende 
forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl vårdtagaren som 
hemtjänstpersonalen och kommunen.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som föreslår att fullmäktige 
avslår motionen. Nämnden framhåller ett aktivt arbetsmiljöarbete, höga resultat på 
medarbetarenkäten såväl som att ej anser att metoden 6 timmars arbetsdagar är rätt 
metod för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Nämnden framhåller att det inte är påvisat 
att arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för 
brukare och/eller effektivitet för verksamheten.

Bakgrund
Motionären anser att det är viktigt att skapa ett arbetsliv med plats för fler och där 
människor inte slits ut i förtid. Att ett allt högre arbetstempo stressar sönder hälsan, 
livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står många människor långt ifrån 
arbetsmarknaden eller arbetar för lite ofrivilligt. Motionären skriver att de stress-
relaterade sjukskrivningarna framförallt drabbar kvinnor då de ofta även har det 
största huvudansvaret för familj och hem. Motionären framhåller att många 
medarbetare inom hemtjänsten har avstått heltidsarbete då arbetet är för tungt.

Socialnämndens yttrande
Hemtjänsten hade ett högre resultat på 2020 års medarbetarenkät, än 
socialförvaltningen och kommunen totalt. Arbetsmiljön upplevs generellt vara bra. 
Socialförvaltningen lyfter fram att fortsatt arbete är viktigt för att få ner 
sjukskrivningar och minska personalomsättningen inom hemtjänsten. Förvaltningen 
anser dock inte att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, är den rätta metoden att 
införa. Det är inte påvisat att arbetstidsförkortning leder till minskade 
sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten.
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Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det
analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för hemtjänsten i
Vallentuna. Det är viktigt att säkerställa att rätt förutsättningar finns vid start.
Resursfrågan är också en annan viktig del. I Göteborg nyanställdes personal för att
genomföra försöket med förkortad arbetstid. Kommuner som har genomfört
förkortad arbetstid utan att tillsätta nya resurser har haft varierande resultat. I vissa
fall har det lett till ökad stress och övertidsarbete hos medarbetarna.
Socialförvaltningen har en god arbetsmiljö och bedriver ett målinriktat arbete för
att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att
medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Detta görs just nu bland annat genom
implementeringen av en ny styrmodell ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” och 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.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Socialnämnden



ANKOM
2û!g -tî- I r

Vänsterpartiet
Vallentuna
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Kommunfullmåiktige
Vallentuna

Arbetsm i ljön och förutsättn i n garna för hemtjänsten

Hemtjtinstens personal gör ett utmåirkt arbete efter sina ftirutsättningar. Det har framkommit
att en stor andel av de som arbetar i hemtjänsten är deltidsanställa. Orsaken till detta åir flera
men en del som åir kommunens ansvar åir arbetsmiljön. Manga i personalen har avstått heltid
ftir att arbetet åir ftir tungt.

Vi behöver ett arbetsliv med plats ftjr fler och dåir måinniskor inte slits ut i fÌirtid. Ett allt högre
arbetstempo stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt star många
måinniskor långt fran arbetsmarknaden eller arbetar ofrivilligt ftir lite. De stressrelaterade
sjukskrivningama drabbar framftirallt bland kvinnor då de utöver sitt ftirvärvsarbete ofta även

har det största huvudansvaret for familj och hem. Det dubbelarbetet gör att många kvinnor
idag väljer att arbeta deltid ftir att mäkta med.

I Göteborg har ett projekt pågått nästan två år med sex timmars arbetsdag inom kommunal
äldreomsorg. Under en fürsöksperiod på ett äldreboende med 6 timmars arbetsdag jåimftirdes

med ett med 8 timmar. Utfallet blev ökad hälsa ftir personalen med minskad langtidsfrånvaro
och ökade aktiviteter ftir de boende

Det finns ytterligare en sak man göra fiir att minska stressen och det ar attlägga in betalda
raster. Dagar när stressen åir som våirst med exempelvis många larm, kan de rasterna användas

som dragspel fiir att minska stressen. Idag finns inga fikapauser, ingen tid ftir toalettbesök.
Larmutryckningar går idag ut över ordinarie besök.

Det finns en svårighet inom hemtjänsten då de beviljade insatsema till kund ligger ojämnt
ftirdelade över dagen. Oavsett arbetstidens längd behövs en strävan efter heltidstjåinster med
rimliga scheman. Scheman med delade pass ska inte ingå och de som är timanställda ska inte
fìirlora ekonomiskt på ftiråindringen utan behålla sina timmar och sin ersättning.

För att komma till rätta med arbetsmiljön och att samtidigf möjliggöra en ytterligare
kvalitetshöjning av insatserna fär de äldre yrkar Vänsterpartiet att

Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att till fullm¿iktige lägga fram ett fÌirslag om
en arbetstidsftirkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med bibehållen lön under en

ftirsöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av anställningar, ftirslag på
schemafÌiråindringar med betalda raster och andra konsekvensbeskrirmingar som en sådan

fÌirändring skulle innebåira. Oberoende forskare ska utvåirdera försökets effekt ftir såväl

vårdtagaren som hemtjåinstpersonalen och kommunen.

Vänsterpartiet Vallentuna
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109
Remissvar - Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten 
(SN 2019.248)

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. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Bergström (V) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), 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
• §84 SN AU Remissvar - Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
• Tjänsteskrivelse, 2020-08-31, Remissvar, motion (V) om arbetsmiljö och 

förutsättningar i hemtjänsten
• Remiss, motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar för hemtjänsten
• Remissvar till motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84
Remissvar - Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten 
(SN 2019.248)

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
 
Vänsterpartiet i Vallentuna har inlämnat motion om arbetsmiljö och förutsättningar i 
hemtjänsten, vilken socialnämnden ska besvara genom att inlämna ett remissvar till 
Kommunfullmäktige.
Motionären anser att det är viktigt att skapa ett arbetsliv med plats för fler och där människor 
inte slits ut i förtid. Att ett allt högre arbetstempo stressar sönder hälsan, livet och relationerna 
till våra nära. Samtidigt står många människor långt ifrån arbetsmarknaden eller arbetar för 
lite ofrivilligt. Motionären skriver att de stress-relaterade sjukskrivningarna framförallt 
drabbar kvinnor då de ofta även har det största huvudansvaret för familj och hem. Motionären 
menar att många inom hemtjänsten har avstått heltidsarbete då arbetet är för tungt.
Vänsterpartiet yrkar, för att komma till rätta med arbetsmiljön och samtidigt för att möjliggöra 
en ytterligare kvalitetshöjning av insatserna för de äldre att:
-          Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram ett 
förslag om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med bibehållen lön 
under en försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av anställningar, förslag till 
schemaförändringar med betalda raser och andra konsekvensbeskrivningar som en sådan 
förändring skulle innebära. Oberoende forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl 
vårdtagaren som hemtjänstpersonalen och kommunen.
Motionären hänvisar till ett försök med 6 timmars arbetsdag som är genomfört inom 
kommunal äldreomsorg i Göteborg. Motionären menar på att utfallet blev ökad hälsa för 
personalen med minskad långtidsfrånvaro och ökade aktiviteter för de boende.
Socialförvaltningen instämmer med motionärerna att det är viktigt att skapa ett arbetsliv med 
plats för fler och där människor inte slits ut i förtid. Socialförvaltningen som arbetsgivare har 
ett viktigt uppdrag att systematiskt följa upp arbetsmiljön, genomföra löpande risk- och 
konsekvensanalyser och analysera nya metoder för att bland annat minska de stressrelaterade 
sjukskrivningarna.
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hemtjänsten hade ett högre resultat på årets medarbetarenkät, än Socialförvaltningen och 
kommunen totalt. Arbetsmiljön upplevs generellt vara bra. Socialförvaltningen anser att det 
behövs göras mer för att få ner sjukskrivningar och minska personalomsättningen inom 
hemtjänsten. Förvaltningen anser dock inte att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, är den 
rätta metoden att införa just nu.
Det är inte påvisat att arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet 
för brukare och/eller effektivitet för verksamheten.
Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det 
analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för hemtjänsten i 
Vallentuna. Det är viktigt att säkerställa att rätt förutsättningar finns vid start. Resursfrågan är 
också en annan viktig del. I Göteborg nyanställdes personal för att genomföra försöket med 
förkortad arbetstid. Kommuner som har genomfört förkortad arbetstid utan att tillsätta nya 
resurser har haft varierande resultat. I vissa fall har det lett till ökad stress och övertidsarbete 
hos medarbetarna.
Vallentuna kommun ställs 2021 inför en utmanande ekonomisk situation och förvaltningen 
bedömer att det för 2021 inte finns ytterligare resurser att tillföra för en satsning på förkortad 
arbetstid.
Socialförvaltningen har idag en god arbetsmiljö och bedriver ett målinriktat arbete för att 
skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att medarbetarna ska ha en 
bra arbetsmiljö. Detta görs just nu bland annat genom implementeringen av en ny styrmodell 
”Tillitsbaserad Styrning och ledning” och 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 (V) om arbetsmiljö och 

förutsättningar i hemtjänsten
 Remiss, motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar för hemtjänsten
 Remissvar till motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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Tjänsteskrivelse

Remissvar - Motion om arbetsmiljö och 
förutsättningar i hemtjänsten

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
Vänsterpartiet i Vallentuna har inlämnat motion om arbetsmiljö och förutsättningar i 
hemtjänsten, vilken socialnämnden ska besvara genom att inlämna ett remissvar till 
Kommunfullmäktige.

Motionären anser att det är viktigt att skapa ett arbetsliv med plats för fler och där 
människor inte slits ut i förtid. Att ett allt högre arbetstempo stressar sönder hälsan, 
livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står många människor långt ifrån 
arbetsmarknaden eller arbetar för lite ofrivilligt. Motionären skriver att de stress-
relaterade sjukskrivningarna framförallt drabbar kvinnor då de ofta även har det 
största huvudansvaret för familj och hem. Motionären menar att många inom 
hemtjänsten har avstått heltidsarbete då arbetet är för tungt. 

Vänsterpartiet yrkar, för att komma till rätta med arbetsmiljön och samtidigt för att 
möjliggöra en ytterligare kvalitetshöjning av insatserna för de äldre att: 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram 
ett förslag om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag 
med bibehållen lön under en försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla 
behov av anställningar, förslag till schemaförändringar med betalda raser och 
andra konsekvensbeskrivningar som en sådan förändring skulle innebära. 
Oberoende forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl vårdtagaren 
som hemtjänstpersonalen och kommunen. 

Motionären hänvisar till ett försök med 6 timmars arbetsdag som är genomfört inom 
kommunal äldreomsorg i Göteborg. Motionären menar på att utfallet blev ökad hälsa 
för personalen med minskad långtidsfrånvaro och ökade aktiviteter för de boende. 

Socialförvaltningen instämmer med motionärerna att det är viktigt att skapa ett 
arbetsliv med plats för fler och där människor inte slits ut i förtid. Socialförvaltningen 
som arbetsgivare har ett viktigt uppdrag att systematiskt följa upp arbetsmiljön, 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-31

DNR SN 2019.248 
SID 2/2

genomföra löpande risk- och konsekvensanalyser och analysera nya metoder för att 
bland annat minska de stressrelaterade sjukskrivningarna. 

Hemtjänsten hade ett högre resultat på årets medarbetarenkät, än 
Socialförvaltningen och kommunen totalt. Arbetsmiljön upplevs generellt vara bra. 
Socialförvaltningen anser att det behövs göras mer för att få ner sjukskrivningar och 
minska personalomsättningen inom hemtjänsten. Förvaltningen anser dock inte att 6 
timmars arbetsdag med bibehållen lön, är den rätta metoden att införa just nu.

Det är inte påvisat att arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, 
ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten. 

Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det 
analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för hemtjänsten i 
Vallentuna. Det är viktigt att säkerställa att rätt förutsättningar finns vid start. 
Resursfrågan är också en annan viktig del. I Göteborg nyanställdes personal för att 
genomföra försöket med förkortad arbetstid. Kommuner som har genomfört 
förkortad arbetstid utan att tillsätta nya resurser har haft varierande resultat. I vissa 
fall har det lett till ökad stress och övertidsarbete hos medarbetarna.

Vallentuna kommun ställs 2021 inför en utmanande ekonomisk situation och 
förvaltningen bedömer att det för 2021 inte finns ytterligare resurser att tillföra för en 
satsning på förkortad arbetstid. 

Socialförvaltningen har idag en god arbetsmiljö och bedriver ett målinriktat arbete för 
att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att 
medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Detta görs just nu bland annat genom 
implementeringen av en ny styrmodell ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” och 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
-Tjänsteskrivelse, Remissvar till motion om arbetsmiljö och förutsättningar i 
hemtjänsten, 2020-08-31.
-Remissvar till motion om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten, daterad 
2020-09-11.
-Remiss -Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar för hemtjänsten, 2019-11-13. 
DNR KS 2019.361

David Gyllenstråle Inger Jakobsson
Socialchef Avdelningschef
______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmåiktige
Vallentuna

Arbetsm i ljön och förutsättn i n garna för hemtjänsten

Hemtjtinstens personal gör ett utmåirkt arbete efter sina ftirutsättningar. Det har framkommit
att en stor andel av de som arbetar i hemtjänsten är deltidsanställa. Orsaken till detta åir flera
men en del som åir kommunens ansvar åir arbetsmiljön. Manga i personalen har avstått heltid
ftir att arbetet åir ftir tungt.

Vi behöver ett arbetsliv med plats ftjr fler och dåir måinniskor inte slits ut i fÌirtid. Ett allt högre
arbetstempo stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt star många
måinniskor långt fran arbetsmarknaden eller arbetar ofrivilligt ftir lite. De stressrelaterade
sjukskrivningama drabbar framftirallt bland kvinnor då de utöver sitt ftirvärvsarbete ofta även

har det största huvudansvaret for familj och hem. Det dubbelarbetet gör att många kvinnor
idag väljer att arbeta deltid ftir att mäkta med.

I Göteborg har ett projekt pågått nästan två år med sex timmars arbetsdag inom kommunal
äldreomsorg. Under en fürsöksperiod på ett äldreboende med 6 timmars arbetsdag jåimftirdes

med ett med 8 timmar. Utfallet blev ökad hälsa ftir personalen med minskad langtidsfrånvaro
och ökade aktiviteter ftir de boende

Det finns ytterligare en sak man göra fiir att minska stressen och det ar attlägga in betalda
raster. Dagar när stressen åir som våirst med exempelvis många larm, kan de rasterna användas

som dragspel fiir att minska stressen. Idag finns inga fikapauser, ingen tid ftir toalettbesök.
Larmutryckningar går idag ut över ordinarie besök.

Det finns en svårighet inom hemtjänsten då de beviljade insatsema till kund ligger ojämnt
ftirdelade över dagen. Oavsett arbetstidens längd behövs en strävan efter heltidstjåinster med
rimliga scheman. Scheman med delade pass ska inte ingå och de som är timanställda ska inte
fìirlora ekonomiskt på ftiråindringen utan behålla sina timmar och sin ersättning.

För att komma till rätta med arbetsmiljön och att samtidigf möjliggöra en ytterligare
kvalitetshöjning av insatserna fär de äldre yrkar Vänsterpartiet att

Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att till fullm¿iktige lägga fram ett fÌirslag om
en arbetstidsftirkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med bibehållen lön under en

ftirsöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av anställningar, ftirslag på
schemafÌiråindringar med betalda raster och andra konsekvensbeskrirmingar som en sådan

fÌirändring skulle innebåira. Oberoende forskare ska utvåirdera försökets effekt ftir såväl

vårdtagaren som hemtjåinstpersonalen och kommunen.

Vänsterpartiet Vallentuna
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Tjänsteskrivelse

Remissvar till motion om arbetsmiljö 
och förutsättningar i hemtjänsten

Bakgrund

Vänsterpartiet i Vallentuna har inlämnat motion om arbetsmiljö och förutsättningar i 
hemtjänsten, vilken socialnämnden ska besvara genom att inlämna ett remissvar till 
Kommunfullmäktige.

Motionären skriver att en stor del av de som arbetar i hemtjänsten är deltidsanställda 
och att många i personalen har avstått heltid för att arbetet är för tungt. Motionärerna 
anser att det är viktigt att skapa ett arbetsliv med plats för fler och där människor inte 
slits ut i förtid. De menar på att ett allt högre arbetstempo stressar sönder hälsan, livet 
och relationerna. Samtidigt som många människor står långt ifrån arbetsmarknaden 
eller arbetar för lite ofrivilligt. Motionärerna skriver att de stressrelaterade 
sjukskrivningarna framförallt drabbar kvinnor då de ofta även har huvudansvaret för 
hem och familj. Många kvinnor väljer därav att arbeta deltid för att mäkta med. 

Motionären hänvisar till ett försök med 6 timmars arbetsdag på ett kommunalt 
äldreboende i Göteborg, där utfallet blev ökad hälsa för personalen med minskad 
långtidsfrånvaro och ökade aktiviteter för de boende. Betalda raster nämns också av 
motionären som ett verktyg för att minska stressen för personalen.

Vänsterpartiet yrkar, för att komma till rätta med arbetsmiljön och samtidigt för att 
möjliggöra en ytterligare kvalitetshöjning av insatserna för de äldre att: 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram 
ett förslag om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag 
med bibehållen lön under en försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla 
behov av anställningar, förslag till schemaförändringar med betalda raser och 
andra konsekvensbeskrivningar som en sådan förändring skulle innebära. 
Oberoende forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl vårdtagaren 
som hemtjänstpersonalen och kommunen. 

Försök med 6 timmars arbetsdag – Svartedalens Äldrecentrum Göteborg1

Göteborgs Stad genomförde 2015-02-01--2016-12-31 ett försök med 6 timmars 
arbetsdag med följeforskning. I försöket har arbetstiden förkortats till 6 timmar per 
dag och 14,9 årsarbetare, 17 undersköterskor nyanställdes. Följdförändringar gjordes 
på schemat. Inga övriga förändringar gjordes som skiljde äldreboendet från andra. 
Antalet underskötersketimmar var inte fler än före försöket. Skillnaden var att fler 

1 ”18 månader med 6 timmar – Följeforskning om försök med reducerad arbetstid” – Göteborgs Stad, 
Svartedalens äldrecentrum
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undersköterskor delade på arbetstiden. I försöket jämförs Svartedalens Äldrecentrum 
med en jämförbar verksamhet som fortsatt arbetar 8 timmars arbetsdag.

Medarbetarna arbetade som lägst fem och högst sju timmar på dagsschema. I 
praktiken 6 till 6,25 timmar. Detta för att schemaläggningen skulle motsvara 
verksamhetens behov. Nattschemat var minst sex och högst åtta timmar, jämfört med 
9 timmar tidigare. Under försöket fanns fler undersköterskor mitt på dagen jämfört 
med tidigare. Alla dygnets timmar bemannades, men arbetspassen var kortare.  

Några upplevda fördelar med den förkortade arbetstiden i försöket: 

 Positivt samband för undersköterskor ≥ 50 år avseende bättre hälsa samt 
minskad sjukfrånvaro ≥ 15 dagar. 

 Positivt samband avseende upplevelsen av att hinna med det som ska göras, 
lära av varandra och få hjälp av andra undersköterskor vid behov.

 Upplever högre grad av bra hälsa, pigghet och lugn i jämförelse med 
referensverksamheten.

 Ökat antal aktiviteter genomförda för kunderna. 

Några upplevda nackdelar med förkortad arbetstid i försöket: 

 Ökade personalkostnader till följd av nyanställning av 15 nya årsarbetare. 
Totalt 9,8 mnkr extra i nettokostnader på 18 månader. 

I försöket kunde man konstatera att kvalitet utifrån socialtjänstlagens bestämmelser 
och hur dessa ska tillämpas utifrån den nationella värdegrunden var likvärdiga i 
jämförelsen med referensverksamheten.

Göteborgs stad valde att inte förlänga/permanenta försöket på grund av de ökade 
kostnaderna.

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. Ytterligare personalresurser tillfördes försöket.2

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 

2 www.forskning.se
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hälsomarkörerna3, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten. 
Det finns också mycket få studier av skiftarbete och reducerad arbetstid.4 

Några nackdelar som har lyfts upp i kommuner som har provat förkortad arbetstid 5:

 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 övertidskostnader6

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
Hemtjänsten i Vallentuna kommun hade för 2020 ett HME (Hållbart Medarbetare 
Engagemang)7 på 87. Hemtjänsten uppvisar ett bättre resultat än totalt i 
socialförvaltningen, som hade ett HME på 85. Hemtjänsten hade ett betydligt bättre 
resultat 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 hemtjänstens chefer och förvaltningens organisation har 
en bra förmåga att främja, ta tillvara, och upprätthålla ett tydligt 
medarbetarengagemang.

Även vad gäller den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön (OSA) uppvisar 
hemtjänsten ett mycket positivt resultat på senaste medarbetarenkäten, där en 
mycket stor del av medarbetarna är nöjda med arbetsmiljön. 87 procent av 
medarbetarna uppger ett positivt resultat, motsvarande 86 procent på 
Socialförvaltningen som helhet och 79 procent i kommunen totalt. 

3 Stresshormoner, sömn, blodfetter. Stressforskningsrapport nr 301. Stressforskningsinstitutet Stockholms 
universitet.
4 Stressforskningsrapport nr 322 Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet.
5 www.akademikern.se & Äldreboendet provade sex timmars arbetsdag i drygt ett år 2015. 
Västerbottenskuriren
6 https://arbetsmiljoforskning.se/arbetstider-som-ger-aterhamtning-i-kvadrat/
7 HME mäter motivation, ledarskap och styrning.

http://www.akademikern.se/
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Förvaltningens arbetssätt för förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet
Trots att resultatet av den senaste medarbetarenkäten påvisar att medarbetarna inom 
hemtjänsten överlag är mycket nöjda med arbetsmiljön, så har personalomsättning 
och sjukskrivningarna ökat under den senaste 3 års perioden. 

Socialförvaltningen arbetar tillsammans med skyddsombud, medarbetare och fackliga 
företrädare för att förbättra resultatet på dessa områden.

Exempelvis så har ett förändrat arbetssätt vid matinköp införts för vissa grupper inom 
hemtjänsten, med ny leverans av Mathem. Detta för att minska den fysiska 
arbetsbelastningen för de grupper som inte har bil eller hiss tillgänglig vid leverans. 

2020 har varit ett speciellt år på grund av pandemin. Socialförvaltningens chefer har 
bedrivit ett intensivt och framgångsrikt arbete med medarbetare, skyddsombud och 
fackliga företrädare för att minska smittspridningen inom förvaltningens 
verksamheter, samt för att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för förvaltningens 
personal. Hanteringen av pandemin har dock gjort att vissa andra utvecklingsprojekt 
har fördröjts något av förklarlig anledning. 

Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete med att förbättra arbetsmiljön. 

Förvaltningen arbetar vidare 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 har påbörjat ett arbete med ”Heltidsresan”8, där Särskilt boende 
har varit först ut. Hemtjänsten står näst på tur att se över sina heltids- och 
deltidstjänster.

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.

Socialförvaltningens ställningstagande
Förvaltningen instämmer med motionärerna att det är viktigt att skapa ett arbetsliv 
med plats för fler och där människor inte slits ut i förtid. Socialförvaltningen som 
arbetsgivare har ett viktigt uppdrag att systematiskt följa upp arbetsmiljön, 
genomföra löpande risk- och konsekvensanalyser och analysera nya metoder för att 
bland annat minska de stressrelaterade sjukskrivningarna. Socialförvaltningen följer 
med intresse utvecklingen i omvärlden och ser positivt på att testa nya metoder för att 
skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för personalen.

8 Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade de centrala parter en överenskommelse som innebär att 
alla arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn ska utarbeta en plan för att öka andelen 
heltidsarbetande fram till 2021. 
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Resultatet av årets medarbetarenkät visar att hemtjänstens medarbetare generellt 
anser att arbetsmiljön är bra. Förvaltningen anser att det finns mer att göra för att få 
ner sjukskrivningar och minska personalomsättningen och det är viktigt att fortsätta 
dialogen med medarbetare, skyddsombud och berörda fackliga organisationer.

Vänsterpartiet yrkar i sin motion att Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden 
att lägga fram ett förslag om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten med 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön, med en försöksperiod på två år. Förvaltningen anser 
inte att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, inom hemtjänsten, är den rätta 
metoden att införa just nu.

I den mest omfattande studie som har gjort kom forskarna fram till att om man 
genomför förkortad arbetstid med tillsatta personalresurser, förbättras den upplevda 
hälsan väsentligt för de som arbetar sextimmarsdag. Däremot är det inte påvisat att 
arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare 
och/eller effektivitet för verksamheten. 

Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör det 
analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för hemtjänsten i 
Vallentuna. Det är viktigt att säkerställa att rätt förutsättningar finns vid start. 
Resursfrågan är också en annan viktig del. I Göteborg nyanställdes personal för att 
genomföra försöket med förkortad arbetstid. Kommuner som har genomfört 
förkortad arbetstid utan att tillsätta nya resurser har haft varierande resultat. I vissa 
fall har det lett till ökad stress och övertidsarbete hos medarbetarna.

Socialförvaltningen har idag en god arbetsmiljö och bedriver ett målinriktat arbete för 
att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att 
medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Detta görs just nu bland annat genom 
implementeringen av en ny styrmodell ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” och 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 Inger Jakobsson
Socialchef Avdelningschef
_____________________

Ska expedieras till

Registrator
Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna
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