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Ärende 4: Gör försök med sex timmars arbetsdag på familjeenheten i 

Huddinge – svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V), Britt 

Björneke (V), Sonia Benavente (V) och Jonatan Spejare (V)  

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. att bifalla motionen med följande ändring i första att-satsen: ”att Huddinge 
kommun beslutar om ett pilotprojekt där sex timmars arbetsdag praktiseras för 
socialarbetare inom en enhet inom socialtjänsten som socialförvaltningen utser.”  

 

Bakgrund 

Arbetstidsförkortning är en effektiv metod för att dela på arbetet, minska stressen och 
sjukskrivningstalen. Vänsterpartiet har därför föreslagit ett pilotprojekt där sex 
timmars arbetsdag ska prövas i en begränsad skala inom en enhet på 
socialförvaltningen. Tanken är att pilotprojektet sedan ska kunna utvärderas 
förutsättningslöst och att kommunen sedan ska kunna gå vidare med utvidgade 
försök om pilotprojektet bedöms lyckat.  
 
I förvaltningens svar har man enbart fokuserat på de risker som finns med ett försök 
med arbetstidsförkortning och inte lyft upp de positiva aspekterna. Därför vill vi 
återigen framhålla de lyckade försök som gjorts på bland andra Huddinge Sjukhus, 
Radiotjänst och Volvo Lastvagnar men också inom just socialförvaltningen i 
kommuner som Östersund, Vingåker och Sundsvall med lyckat utfall. För oss är det 
märkligt att de positiva aspekterna av arbetstidsförkortning har övervägts i 
förvaltningens svar.  
 
Från Socialförvaltningens sida uttrycker man att man vill utreda konsekvenserna av 
en arbetstidsförkortning. Samtidigt anser kommunstyrelsens förvaltning att tillräckligt 
underlag finns för att avslå motionen. Utredandet av konsekvenserna av en 
arbetstidsförkortning bör kunna göras och få ett fullgott underlag för beslut genom det 
pilotprojekt som motionen föreslår.  
 
Vänsterpartiet har respekt för att det kan vara resurskrävande att införa en mer 
genomgripande arbetstidsförkortning. Detta är en av orsakerna till att vi från 



Vänsterpartiet har lagt förslaget om ett inledande pilotprojekt där effekterna är lätta 
att överskåda och utvärdera.  
 
När motionen skrevs hade vi information om att arbetsbelastningen var särskilt hög 
på just socialförvaltningens familjeenhet. Nu, 1,5 år senare, när motionen når till 
kommunfullmäktige, så ser situationen annorlunda ut på den enheten. Därför lägger 
vi här ett förslag till ändring av motionens första att-sats för att ge socialförvaltningen 
själv möjlighet att utse vilken enhet som ska omfattas av pilotprojektet. 
Arbetstidsförkortning har, som nämns ovan, praktiserats inom socialförvaltningen i 
andra kommuner och därför menar vi att det är viktigt att våga tänka nytt även i 
Huddinge kommun för att ge personalen bättre arbetsvillkor, minska antalet 
sjukskrivningar och ge personalen en bättre arbetsmiljö. Vår förhoppning är att vi på 
sikt ska kunna göra nya försök även på andra förvaltningar.  
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