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Ärende 39: Beslut om förändring av arbetstidsförläggning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Lediga klämdagar och halvdagar behålls oförändrade för samtliga medarbetare. 
2. Kommunens generella öppettid på torsdagar behålls oförändrade. 
 
 
Bakgrund 
Förslaget handlar dels om att anställda ska nekas ledighet på klämdagar och halvdag 
före röd dag. Dels handlar det om att kommunens generella öppettider, som tidigare på 
torsdagar varit fram till klockan 18.30, nu ska förkortas till 17.00 samtliga vardagar.  
 
Som Vänsterpartiet ser det innebär detta förslag två konkreta försämringar. Dels 
kommer medborgarservicen att försämras för alla Huddinges heltidsarbetande och dels 
för alla Huddinge kommuns medarbetare. När det gäller medborgarservicen så arbetar 
många heltidsanställda mellan klockan 09.00 och 17.00. Om Huddinge kommun varje 
vardag i veckan stänger sin medborgarservice klockan 17.00 kommer många som 
behöver kommunens hjälp inte att ha möjlighet att söka den hjälpen. Det räcker inte att 
utöka kommunens e-tjänster för att kompensera detta eftersom den digitala klyftan finns 
även bland personer som förvärvsarbetar. Man skriver vidare att det finns en risk att 
kommunens anställda, som tidigare kompenserats med 30 minuter kortare arbetsdag 
övriga dagar, begränsas i sin möjlighet till familjeliv när man har arbetstid till 18.30. 
 
När det gäller frågan om att ta bort klämdagar och halvdagar i kommunen och därmed 
förvänta sig heltidsarbete av samtliga anställda under dessa dagar så anser vi inte att 
det finns ett motiv i form av ökad produktivitet eller effektivisering som kan försvara ett 
sådan ingrepp. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för alla anställda. Att 
hänvisa till att jämförelsekommuner gjort denna förändring är inte ett motiv för att 
försämra anställningsvillkoren för kommunens anställda.  
 
Det har kommit till vår kännedom att det finns kritik från de fackliga organisationerna i 
Huddinge kring detta förslag men också ett utbrett missnöje bland medarbetarna med 
att få klämdagar och halvdagar indragna.  
 
Vi menar också att detta är något som egentligen bör hanteras mellan parterna, men 
när det nu ligger på vårat bord att fatta beslut om, så menar vi att det system som vi 
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hittills har haft ska kvarstå, såvida parterna kommer överens om annat. 
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