Handling 2016 nr 72
Yttrande över motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att
avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden Västra Hisingen får i uppdrag att
avsluta försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum och
följeforskningen med referensboende med innebörden att försöket i sin helhet
upphör i samband med detta beslut.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Tjänstgörande ordförande Dario Espiga (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas med
hänvisning till yrkande från V, S och MP den 16 mars 2016.
Jonas Ransgård (M) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.
Vid omröstning röstade Mariya Voyvodova (S), Daniel Bernmar (V), Marina Johansson
(S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättaren Karin Pleijel (MP) samt tjänstgörande
ordföranden Dario Espiga (S) för avslag på motionen.
Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M),
Martin Wannholt, Lars Hansson (SD) samt tjänstgörande ersättaren Hampus
Magnusson (M), röstade för bifall till motionen.
Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att tillstyrka motionen.
Lars Hansson (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 27 januari 2016.

Göteborg den 16 mars 2016
Göteborgs kommunstyrelse

Dario Espiga
Jonas Andrén
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Yrkande V, S, MP
Ärende 3.4
Kommunstyrelsen 2016-03-16

Yrkande avseende Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att
avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum

Två moderater har i fullmäktige motionerat om att avsluta projektet med arbetstidsförkortning
på Svartedalens äldrecentrum inom SDN Västa Hisingen.
Projektet har pågått sedan februari 2015 och de resultat som hittills kunnat uttolkas har varit
idel positiva. Sjuktalen har minskat och går emot den trend som vi tyvärr ser i den
övergripande statistiken. Det gäller så väl korttids- som långtidsfrånvaro. Vi har i
kommunstyrelsen tidigare lyft arbetsmiljön som ett stort utvecklingsområde och har lagt
uppdrag om att ta fram handlingsplaner inom både äldreomsorgen specifikt som på
stadenövergripande nivå. Nu har vi en god indikation på en reform som faktiskt kan förbättra
arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna. Vi vill fortsätta utvärdera den.
Hyresgästerna är mer nöjda med sitt boende efter reformen. De dementa är lugnare de övriga
hyresgästerna rapporterar nöjt om en stor ökning av antalet aktiviteter som erbjuds dem.
Troligtvis beror detta på att personalen upplever en bättre hälsa och mer ork för att utföra
arbetet.
Dessutom har andelen arbetade timmar av timavlönad personal minskat vilket är helt i linje
med fullmäktiges mål i budget för 2016. Detta indikerar även en ökad kontinuitet för de
boende i deras kontakter med personalen.
Utöver dessa argument baserade på verksamhetsförbättringar och personalens förbättrade
hälsa för att fortsätta med projektet har vi ytterligare ett antal invändningar.
Motionärerna anser att ”Det inte heller är förenligt med stadens principer att använda pengar
från nämndens egna kapital till fortsatt drift av verksamhet för ett helt budgetår.” Detta är en
uppfattning som vi inte delar och det går heller inte att finna stöd för den i fullmäktiges
budgetriktlinjer.
Vi anser vidare att det är olämpligt och försvårande för verksamheterna att på detta sätt, stick i
stäv med gällande budget, detaljstyra nämndernas verksamhet.
Staden har för projektperioden tecknat ett kollektivavtal med Svenska
Kommunalarbetarförbundet. Innehållet klargör främst arbetstiderna för den berörda
personalgruppen. Vi tolkar den moderata motionen som att den avser att ensidigt bryta
kollektivavtalet med arbetstagarorganisationen. Vi är oroliga för vilken ekonomisk skada som
staden riskerar att drabbas av vid en eventuell process med facket. Detta är inte belyst under
den beredning som skett av motionen. Vi är dessutom oroliga för den skada staden som

arbetsgivare riskerar att drabbas av om vi med berått mod bryter ingångna avtal med
arbetstagarorganisationer.
Utöver detta har staden tecknat ett avtal med företaget Pacta Guideline som ansvarar för
följeforskningen. Detta avtal är redan ingånget och staden är förbunden att betala. Om
motionen skulle innebära att även bryta detta avtal skulle vi riskera en civilrättslig process
med svåröverblickbara konsekvenser.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
att

avstyrka motionen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2016-01-27
Ärende 3.3

Yttrande gällande Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta
pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum
Motionen nämner att stadsdelsnämnden Västra Hisingen finansierar försöket under år 2016 genom
att använda åtta miljoner kronor av det egna kapitalet. Det nämns även att projektet har pågått
sedan februari 2015 och det fjärde skift som de rödgröna utlovat infördes aldrig utan istället har det
blivit 30 timmars arbetsvecka där längden på arbetsdagarna varierar.

Många kommunanställda i Göteborg Stad har slitsamma yrken, det är inte bara den del av
Svartedalens äldrecentrum där pilotprojektet pågår som har det. Vi tycker därför att det är tveksamt
att satsa 8 miljoner kr på pilotprojektet per år.

Samtidigt som hundratals äldre som bor i Göteborg Stad och har fått ett biståndsbeslut om rätt till
äldreomsorg på särskilt boende förvägras den rätten är det inte moraliskt rätt av Göteborg Stad att
hålla på med sådana här propagandaprojekt. Med detta pilotprojekt låtsas de rödgröna som att det
går att bedriva lika bra äldreomsorg till samma kostnad med personal som jobbar 10 arbetstimmar
mindre i veckan med bibehållen lön.

Sverigedemokraterna stödjer motionärernas förslag om att avsluta försöket med sex timmars
arbetsdag i samband med detta beslut.

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2016-01-11
Diarienummer 1621/15
Repronummer 6/16

Område HR
Avdelningen för HR
Yvonne Bergström
Telefon 031-368 04 62
E-post: yvonne.bergstrom@stadshuset.goteborg.se

Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta
pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum

Motionen
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt kommunstyrelsen
och stadsdelsnämnden Västra Hisingen att avsluta försöket med sex timmars arbetsdag
på Svartedalens äldrecentrum och följeforskningen med referensboende med innebörden
att försöket i sin helhet upphör i samband med detta beslut.
Remissinstans
Stadsledningskontoret har remitterat motionen till nedanstående nämnd
Remissinstans
Tillstyrker/avstyrker
Kommentar
SDN Västra Hisingen
Avstyrker
Yttrande S, MP och V
Reservation M och L
Protokollsanteckning KD
och M
Ekonomiska konsekvenser
Under 2015 finansierades försöket med arbetstidsförkortning vid Svartedalens
äldreboende av medel från budgetpost Personal-/kompetensförsörjning. I
kommunfullmäktiges budget för 2016 finns försöket med, men utan kommuncentral
finansiering. Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har beslutat att finansiera försöket
under 2016 genom att använda åtta miljoner kronor av det egna kapitalet.
Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiv
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
perspektiv.
Stadsledningskontoret
Yvonne Bergström
Planeringsledare

Karin Åhström
HR-direktör

Bilaga 1 Motionen
Bilaga 2 Yttrande SDN Västra Hisingen
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Bilaga 1

Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta
pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum
Göteborg den 2015-11-05
Sedan februari 2015 har projektet med sex timmars arbetsdag pågått på Svartedalens
äldrecentrum. Namnet på projektet beskriver inte verkligheten. Eftersom ett fjärde skift
aldrig infördes blev det inte heller någon sex timmars arbetsdag, utan istället blev det 30
timmars arbetsvecka där längden på arbetsdagarna varierar.
När beslutet fattades om att påbörja projektet ingick en kommuncentral finansiering. I
kommunfullmäktiges budget för 2016 finns projektet med men finansiering saknas.
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har därför blivit ålagda att fatta beslut om att stå för
finansieringen under resterande projekttid under 2016. Kostnaderna på åtta miljoner
kronor kommer att tas från stadsdelsnämndens eget kapital. Beslut fattades i
stadsdelsnämnden av (S, MP och V) den 27 oktober 2015.
Västra Hisingen liksom staden i övrigt står inför omfattande och ökande kostnader och
det är därför inte förenligt med ekonomiskt ansvarstagande att fortsätta projekt. Det är
inte heller förenligt med stadens principer att använda pengar från nämndens egna
kapital till fortsatt drift av verksamhet för ett helt budgetår.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att uppdra åt kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden Västra Hisingen att avsluta
försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum och följeforskningen
med referensboende med innebörden att försöket i sin helhet upphör i samband med
detta beslut
Birgitta Simonsson (M)

Maria Rydén (M)

Ledamöter av Göteborgs kommunfullmäktige

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Bilaga 2
Utdrag ur protokoll 11/2015
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen
Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 301

Diarienummer N138-0598/15

Yttrande gällande motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att
avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum

Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande gällande motion av Birgitta
Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta pilotprojektet med sex timmars
arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 2016-01-04. Yttrandet ska tydligt uttrycka om nämnden tillstyrker, avstyrker eller
inte tar ställning till motionen.
Handling
Stadsdelsförvaltningen har den 18 november 2015 upprättat ett tjänsteutlåtande i ärendet
med tillhörande bilaga. Ärendet överlämnas till nämnden utan ställningstagande från
förvaltningen.
Yrkanden
Ordföranden Jahja Zeqiraj (S) yrkar med instämmande av förste vice ordföranden Patrik
Helgeson (S) att stadsdelsnämnden avstyrker motionen med yttrande enligt skriftligt
yrkande från S, MP och V, bilaga 3 till protokollet.
Andre vice ordföranden Birgitta Simonsson (M) yrkar med instämmande av Rickard
Eriksson (M) att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att stadsdelsnämnden bifaller
eget yrkande.
Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jahja Zeqirajs (S) yrkande.
Nej-röst för Birgitta Simonssons (M) yrkande.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Omröstningsresultat
Patrik Helgesson (V), Carolina Bruseman (MP), Ylva Donning (S), Christer Gustafsson
(S), Anders Moberg (S) och Jahja Zeqiraj (S) röstar ja.
Birgitta Simonsson (M), Rickard Eriksson (M), Maria Florén (L), Lena Ferm (M) och
Rauf Ax (L) röstar nej.
Med 6 ja-röster för Jahja Zeqirajs (S) yrkande och 5 nej-röster för Birgitta Simonssons
(M) yrkande beslutar stadsdelsnämnden att bifalla Jahja Zeqirajs (S) yrkande.
Beslut
Stadsdelsnämnden avstyrker motionen med yttrande enligt skriftligt
yrkande från S, MP och V, bilaga 3 till protokollet.
Reservation
Birgitta Simonsson (M), Rickard Eriksson (M), Maria Florén (L), Lena Ferm (M) och
Rauf Ax (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Birgitta Simonssons (M)
yrkande.
Protokollsanteckning
Ersättarna Peter Löfgren (KD) och Ida Enfeldt (M) lämnar som anteckning till
protokollet att de stödjer Birgitta Simonssons (M) yrkande.
_______________
Expedieras
Kommunstyrelsen

Vid protokollet
Olof Borgmalm
Justerat 2015-12-18
Ordförande
Jahja Zeqiraj

Justerare
Birgitta Simonsson

Rätt utdraget intygar:
Olof Borgmalm

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Yrkande 2015-12-15
S, MP, V
SDN VÄSTRA HISINGEN

Protokollsbilaga 3, 2015-12-15, § 301

Yrkande: Yttrande gällande motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M)
om att avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens
äldrecentrum
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
Att avstyrka motionen med följande yttrande:
Sedan 1 februari 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende 6,5 timmar om
dagen, med 30 timmars arbetsvecka och heltidslön. Kommunen har under året betalat för
att bemanna upp personalstyrkan med 14 medarbetare. Dessutom har en forskare anlitats
för att studera hur försöket har påverkat personalens hälsa, kontinuiteten i arbetet och
verksamhetens innehåll. Solängens äldreboende i Torslanda utgör jämförelseobjekt.
Vi kunde tidigt konstatera att personalen upplevde att de fick bättre balans mellan arbete
och fritid, att de kunde utföra arbetet mer effektivt och att de kände att arbetet blev mer
meningsfullt. Även vård- och omsorgstagarna uttryckte uppskattning över att personalen
hade mer tid för att aktivera de äldre. Den första delrapporten från följeforskaren visar
dessutom att sjukfrånvaron har minskat.

Utöver att pilotprojektet har satt Göteborg, Västra Hisingen och Biskopsgården på kartan
har även ringar på vattnet spridits över hela landet. Ytterligare pilotprojekt har startat på
Ortopeden i Mölndal och på två avdelningar på Norrlands sjukhus. Nya projekt planeras på
ett äldreboende i Umeå, och inom sjukvården i Region Jönköping. Karlskoga kommun har
infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön för kvällssjuksköterskor inom
äldreomsorgen.

För alla de arbetsplatser, kommuner och regioner som nu själva utreder pilotförsök med
sex timmars arbetsdag kommer Svartedalens äldreboende vara en viktig resurs med sin
erfarenhet och sin kunskap om hur man planerar, sjösätter och utvärderar projektet på
bästa sätt. Vi anser även att en förlängning är nödvändig för att kunna få tillförlitliga
forskningsresultat.
Vi motsätter oss därför förslaget från moderata kommunfullmäktigeledamöter om att
upphäva Stadsdelsnämnden Västra Hisingens beslut om förlängning av projektet under
2016 och frångå intentionerna i den antagna budgeten för Göteborgs stad 2016.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Tjänsteutlåtande SDF Västra Hisingen
Yttrande gällande motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att
avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum

Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande gällande motion av Birgitta
Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta pilotprojektet med sex timmars
arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 2016-01-04. Yttrandet ska tydligt uttrycka om nämnden tillstyrker, avstyrker eller
inte tar ställning till motionen.
Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till nämnden utan ställningstagande från förvaltningen.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden avsatte 2015-10-27, § 262, 8 miljoner kronor från det egna kapitalet
för 2016 för att fortsätta det påbörjade pilotprojektet med sex timmars
arbetsdag på Svartedalens äldreboende samt beslutade att följeforskning, bemanning
och organisation fortgår i enlighet med skrivningarna i Kommunfullmäktiges budget för
2016.
Förvaltningens överväganden
Ärendet överlämnas till nämnden utan ställningstagande från förvaltningen.
Samverkan
Information i Förvaltningens samverkansgrupp 2015-12-08.
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen

Tina Liljedahl-Scheel
Tf. Stadsdelsdirektör

Monica Sörensson
Sektorschef Äldreomsorg samt
hälso- och sjukvård
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