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Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått Vänsterpartiets motion till
Kommunfullmäktige Genomför försök med 6 timmars arbetsdag från
Kommunkontoret på remiss för yttrande.
I motionen föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta
att genomföra försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön på två verksamheter inom kommunens äldreomsorg
med start under 2020.
att projektet genomförs och utvärderas i samarbete med en
följeforskare från Lunds universitet.
Att projektet vid positiva resultat fortsätter som en permanent del av
verksamheterna och att sex timmars arbetsdag i så fall ska utvidgas
till fler kommunala verksamheter.
Förvaltningen har analyserat de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra Vänsterpartiets förslag sex timmars arbetsdag inom två
verksamheter inom kommunens äldreomsorg. Ett genomförande
skulle medföra en kostnadsökning på 14 400 tkr per år.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår redan arbete med att
förbättra jämställdhetsarbetet och medarbetarnas möjligheter till
återhämtning samt att skapa bättre anställningsvillkor.
Kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att heltid ska vara
norm. Ett pilotprojekt har genomförts på två särskilda boenden för
äldre där möjligheten till att arbeta heltid införts för samtliga
medarbetare.
Kommunfullmäktige har den 20 december 2018 i ärendet om slutlig
EVP 2019-2021 beslutat att delade turer ska avskaffas och att vårdoch omsorgsnämnden kostnadsram ska utökas med 2 miljoner kr
per år.
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Förvaltningen har beräknat kostnaderna för att genomföra
Vänsterpartiets förslag på sex timmars arbetsdag inom två
verksamheter inom kommunens äldreomsorg. Ett genomförande
skulle medföra en kostnadsökning på 14 400 tkr.
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige beslutat att avskaffa delade
turer och att kommunstyrelsen beslutat att införa heltid som norm
bedömer förvaltningen att det i nuläget saknas ekonomiskt utrymme
att genomföra Vänsterpartiets förslag om försök med sex timmars
arbetsdag på två verksamheter/enheter inom kommunens
äldreomsorg med start 2020.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2019
dnr VOO 2019/0130
Vänsterpartiets motion till KF Genom försök med 6 timmars
arbetsdag den 12 februari 2019
KF protokollsutdrag 2018-12-20 § 238 Slutlig EVP 2019-2021

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i
ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Bedömningen är att det inte är relevant med en
konsekvensbeskrivning för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har fått Vänsterpartiets motion till
Kommunfullmäktige ”Genomför försök med 6 timmars arbetsdag”
från Kommunkontoret på remiss för yttrande.
Vänsterpartiet skriver att det är speciellt angeläget att sänka
arbetstiden till sex timmar per dag i kvinnodominerade yrken i
offentlig sektor, där arbetsbelastningen och sjukskrivningstalen idag
är höga och få klarar att arbeta fram till pensionen.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
att genomföra försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön på två verksamheter inom kommunens äldreomsorg
med start under 2020.
att projektet genomförs och utvärderas i samarbete med en
följeforskare från Lunds universitet.
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att projektet vid positiva resultat fortsätter som en permanent del av
verksamheterna och att sex timmars arbetsdag i så fall ska utvidgas
till fler kommunala verksamheter.
Anstånd har beviljats med att inkomma med yttrande till den 29 juli
2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har beräknat de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra Vänsterpartiets förslag sex timmars arbetsdag inom två
enheter inom kommunens äldreomsorg genom att räkna på en
avdelning inom särskilda boenden.
Utgångspunkten för beräkningen är att alla arbetar heltid och att det
inte finns delade turer i något schema.


För att följa kollektivavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK)
så innebär detta i praktiken att heltidsmåttet blir 28,5 timmar
per vecka vid 4-veckors schema. Vid 6-veckors schema blir
heltidsmåttet 28 timmar per vecka för undersköterskor och
vårdbiträden:
Arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag
såväl som sön- och/eller helgdag ska tillförsäkras 9 fridagar
per 4-veckorsperiod. Motsvarande ska gälla vid längre
beräkningsperioder. Möjlighet att avstå enstaka fridag finns för
arbetstagare som så önskar



Genomsnittligt normalt bemanningsbehov på en avdelning på
ett äldreboende (14 medarbetare):
Morgon: 3 medarbetare
Eftermiddag: 2-3 medarbetare
Kväll: 2 medarbetare



Vid tjänstgöring två helger/4 veckor krävs varje dag 7
medarbetare vid 6 timmars arbetsdag. Med nuvarande
arbetstidsförläggning, 5 medarbetare per dag.
Vid schemaläggning med täckning hela dygnets timmar blir
det tre skift dagtid och två skift vid nattjänstgöring
Två skift nattetid blir dålig arbetsmiljö då man börja och sluta
ett arbetspass mitt i natten.
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Beräkning av ökade kostnader

Baserat på beräkningen ovan med angivna förutsättningarna ökar
kostnaderna vid genomförande av 6-timmarsarbetsdag.
Den totala personalkostnaden för en undersköterska är 450 tkr per
år (2019-avtals nivå).
För att täcka bemanningsbehovet blir utökningen ytterligare fyra
medarbetare per avdelning.
På en avdelning med schema om fyra veckor blir den ökade
kostnaden 1 800 tkr med angivna förutsättningar.
Den ökade kostnaden varierar beroende på antalet avdelningar och
lägenheter per avdelning. På ett särskilt boende med fyra
avdelningar och tio lägenheter per avdelning beräknas den totala
kostnaden 7 200 tkr.
Om försöksverksamhet ska genomföras på två särskilda boenden
med samma förutsättningar som ovan beräknas den totala
kostnaden till 14 400 tkr.

Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige beslutat att avskaffa delade
turer och att kommunstyrelsen beslutat att införa heltid som norm
bedömer förvaltningen att det i nuläget saknas ekonomiskt utrymme
att genomföra Vänsterpartiets förslag om försök med sex timmars
arbetsdag på två verksamheter/enheter inom kommunens
äldreomsorg med start 2020.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse av den 21 maj 2019

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Helena Falk
Nämndsekreterare
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

