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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/436

§ 252 Motion angående försöksverksamhet
med 6 timmars arbetsdag,
Socialdemokraterna i Höör
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Höör har motionerat om att inleda en försöksverksamhet inom
lämplig del av den kommunala verksamheten för att utvärdera effekterna av 6 timmars
arbetsdag med bibehållen lön. Personalchefen och kommundirektören har på
kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utrett frågan genom remiss till barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har avstyrkt motionen.
Social sektor har föreslagit att försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras i två
verksamheter, Björklövet och ett våningsplan på Skogsgläntan.
Ekonomiska konsekvenser
Personaltätheten dagtid är idag 7,4 årsarbetare inom demensverksamheten. Om 6
timmars arbetsdag införs kommer det att krävas 9,34 årsarbetare istället, en ökning av
1,94 årsarbetare. Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och
inkl. kostnader för PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 868 201 kr.
Samtidigt beräknas besparingar i form av minskade introduktionskostnader för nya
medarbetare och minskad sjukfrånvaro på 553 998 kr.
Nettokostnadsökning: 314 203 kr
Beslutsmotivering
Motionen ska avskrivas med motiveringen att den är mer än ett år gammal och då
kanslichefen har uppdragits att komma med förslag på rutin för effektivisering av
behandlingen av motioner.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att motionen ska avskrivas med motiveringen att motionen
ska avskrivas för att den är mer än ett år gammal och då kanslichefen har uppdragits att
komma med förslag på rutin för effektivisering av behandlingen av motioner. Christer
Olsson (M), Anna Palm (M) och Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom Fredrik Hanells
(MP) förslag.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 299.doc
2. Motion
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §223).doc
4. Försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag.docx
5. Sex timmars arbetsdag.docx
6. Tjänsteskrivelse
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