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Ärende 20: Gör försök med sex timmars arbetsdag för 

socialarbetare på familjeenheten i Huddinge – svar på 

motion väckt av Nujin Alacabek (V), Britt Björneke (V), 

Sonia Benavente (V) och Jonatan Spejare (V) 
 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i ärende 4; ”Gör försök med 
sex timmars arbetsdag för socialarbetare på familjeenheten i Huddinge – svar på motion 
väckt av Nujin Alacabek (V), Britt Björneke (V), Sonia Benavente (V) och Jonatan Spejare 
(V).” 

 

Bakgrund 
En motion, ett förslag från oppositionen om en politisk åtgärd eller praktikalitet, förtjänar ett 
väl avvägt och seriöst prövande. Det är grundläggande i respekten för demokratin att 
oppositionen behandlas väl och att de eventuella goda idéer som kommer även från det 
hållet tas tillvara på ett bra sätt. Detta upplever vi inte har varit fallet med behandlingen av 
vår motion om sex timmars arbetsdag på socialtjänstens familjeenhet.  
 
Vi anser att en seriös prövning förutsätter att man lyfter fram och gör en avvägning av 
förslagets för- såväl som nackdelar. Detta har inte gjorts. I det svar vi mottagit från 
kommunstyrelsens förvaltning lyfts endast negativa aspekter och svårigheter med 
motionens genomförande upp. Detta gör att vi anser att prövningen av motionen inte skett 
på ett rättvisande sätt.  
 
I motionen lyfter vi fram positiva exempel på arbetstidsförkortning, såväl inom näringslivet 
som inom statlig och landstingskommunal sektor men även inom kommunal verksamhet 
av det slag som berörs i motionen. Vi ställer oss frågande till huruvida förvaltningen alls 
studerat de exempel som nämns från Vingåker, Östersund och Sundsvalls socialtjänst.  
 
När motionen skrevs hade vi intrycket att arbetsbelastningen var extra hög på just 
socialförvaltningens familjeenhet. Däremot har vi förståelse för att denna situation kan ha 
förändrats med tanke på hur lång tid det tagit att bereda motionen. Därför är vi öppna för 
att låta socialförvaltningen själva ta ställning till vilken enhet inom ramen för 
socialförvaltningens verksamhet det är lämpligt att driva pilotprojektet på. 
 
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.  
 
Följande stycke i tjänstemannautlåtandet förtjänar viss uppmärksamhet: ”En annan aspekt 
är att frågan om sänkt arbetstid för en specifik yrkesgrupp på sikt kan komma att breddas 
till många yrkesgrupper utifrån ett utjämningsperspektiv, vilket på nationell nivå skedde via 
lagstiftning 1970. I det mindre sammanhanget, Huddinge kommun, är det möjligt att övriga 
yrkesgrupper kommer att ställa krav om liknande arbetstidssänkningar med bibehållen lön, 
vilket även socialnämnden nämner i sitt remissvar. Detta kommer att få konsekvenser för 
den kommunala servicen och skattenivån.”  I detta stycke förutsätter man både att andra 
yrkesgrupper kommer att kräva arbetstidsförkortning. Det skulle mycket väl, som man 
också skriver, kunna innebära en långsiktig effekt på skattenivån i kommunen. Samtidigt 
är det naturligtvis dessa yrkesgruppers fulla rätt att ställa sådana krav. Det är inget som 
Huddinge kommun vare sig kan förutsätta kommer ske eller i ett initialt skede har orsak att 
vända sig emot. Från Vänsterpartiets sida menar vi att detta skulle kunna ha positiva 
effekter för såväl arbetsmiljö som sjukskrivningstal och personalens välbefinnande. I vår 
motion föreslår vi därför att pilotprojektet ska utvärderas och bedömas på ett rättvist sätt 
varefter en diskussion kan tas om att utvidga försöket.  
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