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§ 16
Svar på motion - Pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare
(KSKF/2016:640)
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V),
Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till
förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för paus mellan klockan 12.00–13.30 varpå
överläggningarna återupptas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Maria Chergui (V) har den 15
december 2016 inkommit med en motion om att pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare. Motionären yrkar på att man genomför ett projekt under ett års tid,
med minst en arbetsgrupp socialsekreterare där de får arbeta 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön samt att projektet ska följas och utvärderas under året gärna i samarbete
med Mälardalens högskola. Projektet skulle syfta till att bättre kunna rekrytera och
behålla socialsekreterare och att 6 timmars arbetsdag skulle underlätta de tuffa
arbetsförhållanden som råder. Motionären pekar vidare på risk för bristande
kontinuitet för medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar och framhåller att
det inte är något alternativ att som arbetstagare utnyttja möjligheten att ansöka om
reducerad arbetstid vilket innebär mindre ekonomiskt utrymme i yrkesverksam ålder
samt sämre pensionsvillkor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 december 2016, § 322, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden samt Torshälla stads nämnd.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens
beslut den 22 mars 2017, § 24 (AVN/2017:13) föreslagit att motionen avslås.
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Socialnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 mars 2017, § 22
(SOCN/2017:18) föreslagit att motionen avslås.
Torshälla stads nämnd har i sitt yttrande den 21 mars 2017, § 25 (TSN/2017:10)
föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Frågan om arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare ställer
krav på att kommunen tydliggör sitt arbetsgivarerbjudande. Om en yrkesgrupp eller
flera yrkesgrupper skulle erbjudas en eventuell arbetstidsförkortning så innebär det att
andra yrkesgrupper går miste om en sådan reform. Det är troligt att det finns fler
yrkesgrupper med hög ansträngning i arbetet som kan vara i behov av en förkortad
arbetstid.
En arbetstidsreform drar stora resurser, dels gällande ersättningsbehov av personal för
att täcka bemanningsbehovet, dels innebär det en indirekt och kraftig löneökning för
berörda medarbetare. I nationell lönestatistik syns emellertid inte löneökningen vid
jämförelser av löneläget för socialsekreterare annat än i förklaring av löneskillnader i
kommunens egen lönekartläggning.
Arbetsgivarpolitiskt ser kommunledningskontoret ett stort behov av en samlad
arbetsgivarpolitik där kommunen kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga
förmåner för alla medarbetare i kommunen i syfte att kunna rekrytera och behålla
medarbetare. Det är som nämnderna anför viktigt att kunna ta vara på andra
arbetsgivares erfarenhet av olika arbetstidsfrågor som 6 timmar arbetsdag.
Reformbehovet bör ställas i relation till andra angelägna reformer som frågan om
heltidsanställningar och insatser som till exempel kommunens verktygslåda. Det finns
vidare i dag möjligheter till löneväxling till ledighet som är förmånlig i jämförelse med
att gå ner i arbetstid på en lägre sysselsättningsgrad.
Kommunledningskontoret delar nämndernas uppfattning och föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet den 27 oktober 2017, § 47, att
motionen avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 349, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
342, på grund av tidsbrist.
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Yrkanden
Maria Chergui (V) samt Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Göran Gredfors (M), Tomas Jönsson (M), Madeléne Tannarp (M),
Filip Ek Rundström (M), Aza Safari (-), Magnus Arreflod (MP) samt Stefan Krstic (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.


Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Torshälla stads nämnd
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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