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Socialnämnden

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet,
att pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
Utifrån en samlad bedömning och i synnerhet då det pågår flera projekt i andra
kommuner, anser förvaltningen att det lämpligen bör avvaktas utvärderingarna av
dessa. Utifrån utfallet från projekten kan det finnas anledning för nämnden att på
nytt väcka frågan med 6-timmars arbetsdag för socialsekreterare.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska yttra sig över Vänsterpartiets motion att pröva 6 timmars
arbetsdag för socialsekreterare. Vänsterpartiet yrkar att genomföra ett projekt under
ett års tid, men minst en arbetsgrupp socialsekreterare där de får arbeta 6timmarsarbetsdag med bibehållen lön. Samt att projektet ska följas och utvärderas
under året gärna i samarbete med Mälardalens högskola (motionen bifogas).

Förslag till yttrande
Förvaltningen kan se att detta kan vara av positiv betydelse vid nyrekrytering och
för att behålla personal, men då främst om 6-timmars arbetsdag permanentas.
Projekt har initierats i andra kommuner. Exempelvis prövar Sundsvall, Vingåker
samt Angered detta i projektform med 6-timmars arbetsdag. Dessa projekt har ännu
ej
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utvärderats. Östersund har provat 6-timmars arbetsdag i 6 månader mellan den 1
mars 2016 –den 31 augusti 2016, inom ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Nämnden i Östersund har inte tagit ställning till om de skall fortsätta
försöksverksamheten. Det pågår dock diskussioner om en ny försöksverksamhet
under lite längre tid och för en större grupp. Något beslut om detta har inte tagits.
Då det pågår flera projekt i andra kommuner anser förvaltningen att man bör
avvakta utvärderingarna av dessa. Utifrån utfallet från försöksverksamheterna kan
det finnas anledning för nämnden att på nytt väcka frågan med 6-timmars arbetsdag
för socialsekreterare.
Förvaltningen har i sitt ställningstagande även vägt in ytterligare aspekter så som
att:

Postadress

•

Det pågår projekt för att förbättra arbetsmiljö för socialsekreterare inom
exempelvis ”Verktygslådan”. Det är en satsning som tar fram idéer och
lösningar för att säkra kompetensförsörjning av lärare och socialsekreterare,
där förvaltningen ser över om vissa arbetsuppgifter som en socialsekreterare
gör kan utföras av andra yrkesgrupper, såsom exempelvis arkivstöd och
biträdande socialsekreterare. Syftet är att frigöra arbetstid för
utredningsarbetet för socialsekreterare och som en effekt av detta få en
förbättrad arbetsmiljö.

•

Minskar det känsla av arbetsbelastning att arbeta 6 timmar/arbetsdag, eller
är känslan att handläggaren ska utföra samma arbete fast på kortare tid?

•

Att införa 6-timmars arbetsdag under ett år, medför att förvaltningen måste
visstidsanställa nya medarbetare för att täcka upp behovet. Idag har
Socialförvaltningen svårt att tillsätta vakanser på visstid, då
arbetsmarknaden är mycket god för socialsekreterare och som istället väljer
vakanser som är tillsvidare.

•

Rättviseaspekt, att det är vissa som får detta och andra inte.

•

Det kan förekomma krav och förväntningar från kollegor på de som deltar i
projektet. Där det kan finnas en förhoppning att projektet leder fram till att
alla erbjuds 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vad händer om
projektet inte blir bra eller får fortsätta, blir det då en känsla av att ”gå upp i
arbetstid” igen?

•

Introducera nya medarbetare som anställs på visstid är tidskrävande för
befintlig personal.
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•

I detta yttrande har det inte gjorts någon kostnadsberäkning, men med stor
sannolikhet innebär det ökande lönekostnader.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef
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Remiss från kommunstyrelsen

Motion - Pröva 6-timmarsarbetsdag för
socialsekreterare - inlämnad av V
Ärendet remitteras till er för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 29 mars 2017.
Remissinstanser
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
Personalutskottet
Socialnämnden
Torshälla Stads nämnd
Ansvarig handläggare på kommunledningskontoret
Annika Tjernström
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§ 322
Motion - Pröva 6-timmarsarbetsdag för
socialsekreterare (KSKF/2016:640)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 14 december 2016 lämnat in en motion – Pröva 6timmarsarbetsdag för socialsekreterare.
Motionären yrkar på följande:
-

Att man genomför ett projekt under ett års tid, men minst en arbetsgrupp
socialsekreterare där de får arbeta 6-timmarsarbetsdag med bibehållen lön.

-

Projektet ska följas och utvärderas under året gärna i samarbete med
Mälardalens högskola.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

