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Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) 
och Jenny Broman (V) om att utarbeta en plan 
om att införa sex timmars arbetsdag i 
förskolan 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Daniel Bernmar och Jenny Broman väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 14 november 2019. 

Helene Odenjung (L) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yrkandet 
från M, L och C den 6 november 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yrkandet 
från SD den 1 november 2019. 

Jonas Attenius (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas samt avslag på yrkande från  
MP och V den 14 november 2019. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på Daniel Bernmars yrkande röstade 
Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Naod Habtemichael (C), 
Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå Daniel Bernmars yrkande.  

Kommunstyrelsen beslutade härefter att avstyrka motionen. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för avslag på Daniel Bernmars yrkande. 

Kommunfullmäktige 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 6 november 2019. 

 
Göteborg den 20 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Motion av Daniel Bernmar (V) 

och Jenny Broman (V) om att utarbeta en plan om 

att införa sex timmars arbetsdag i förskolan 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalles 

2. En plan för arbetstidsförkortning utarbetas, där de förskolor där andelen förskollärare 

är lägst prioriteras först.  

Yrkandet 
Förskolan står inför stora utmaningar när det gäller bemanning. Bristen på 

förskollärare är stor, samtidigt som sjukskrivningstalen och stressnivåerna är höga.  

Som förutsättningarna ser ut nu är det inte möjligt att från en dag till nästa införa sex 

timmars arbetsdag för alla förskollärare. Vi vill därför att ett arbete inleds med att 

utarbeta en långsiktig plan för hur det kan genomföras succesivt. Med tiden kan då 

Göteborgs attraktivitet som arbetsgivare öka, och på sikt även sjukskrivningstalen 

minska. Vi måste ta krafttag för att minska frånvaron och ohälsan, och oavsett vilken 

väg vi väljer kommer arbetet för att få ner sjukskrivningstalen kosta pengar. På sikt 

kan förkortad arbetstid tillsammans med andra arbetsmiljöinsatser och 

hälsofrämjande åtgärder vända trenden för sjukskrivningstalen och 

personalomsättningen inom förskolan. Planens genomförande bör löpande följas upp 

utifrån dessa två frågor. 

 

Arbetstidsförkortningen bör starta på de förskolor som har svårast att rekrytera 

förskollärare, dessa ligger ofta i våra utsatta områden och därmed har störst behov av 

kompetent personal. Den försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag som 

genomförts i Bergsjön, har visat att förkortad arbetstid lockar många sökande. 

Förskolans kvalitet är viktig ur ett barnrättsperspektiv och avgörande om Göteborg 

ska bli mer jämlikt. Vi behöver hitta incitament för lärare att söka sig till de förskolor 

där deras kompetens behövs allra bäst och förkortad arbetstid är en konkret åtgärd för 

att nå dit.  

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2019-11-14 

 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
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Yrkande angående motion av Daniel Bernmar 
(V) och Jenny Broman (V) om att utföra en 
plan om att införa sex timmars arbetsdag i 
förskolan. 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

Yrkandet 
 

Förslaget är orealistiskt då det inte finns något ekonomiskt utrymme för att 
finansiera betald ledighet i kommunen. I dagsläget saknas personal inom 
barnomsorgen. Vi ska därför förbättra arbetsmiljön och se till att det täcks upp 
med mer personal. Vi ska inte riskera att det blir för stora barngrupper och för få 
vuxna.  

I det svåra ekonomiska läget Göteborgs Stad står inför, på grund av tidigare 
socialistiskt styre, vore det önskvärt om vänsterpartiet kunde respektera rådande 
läge och inte lägga fram förslag som helt går utöver kommunens budget. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-11-01  

  
Ärende nr 3.1 
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Avslagsyrkande angående – Motion av Daniel 
Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att 
utarbeta en plan om att införa en sex timmars 
arbetsdag i förskolan  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå motionen. 

 
Yrkandet 
Motionärerna skriver att införandet av sex timmars arbetsdag i förskolan skulle ha många 
goda effekter med sig. Som att kortare arbetsdagar utökar attraktionskraften för yrket och 
att medarbetarna skulle hålla sig friskare med effekten minskad sjukfrånvaro. Vidare 
menar de att förkortad arbetstid ger fler chansen till arbete. 

Remissinstanserna har yttrat sig. Förskolenämnden avstyrker motionen. 
Stadsdelsnämnderna avstyrker, avstår eller tar inte ställning i frågan.  

Vid sex timmars arbetsdag i förskolan skulle många nya medarbetare behöva rekryteras 
och detta till en hög kostnad. Beräkningen ligger på 802 miljoner extra i lönekostnader 
vid bibehållen verksamhet. Per år. Till detta kommer dessutom extra kostnader för 
behovet av ytterligare kompetensutveckling.  

Både miljö-, och hälsovinster är omtvistade. Inga vetenskapliga belägg för vinster här 
finns, även om det kan förefalla så. Tillgången till ytterligare förskolelärare finns inte 
heller. Det är redan idag svårt att finna och rekrytera förskolelärare. Att sänka ambitionen 
med utbildad personal till förmån för förkortad arbetstid är inte bra. Som en jämförelse 
används försöket med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.  

Sjukfrånvaro minskar när personalen känner att de har inflytande över sin situation och 
sina arbetstider. Det förebyggande hälsoarbetet är viktigt. Vi ser idag stora skillnader i 
hälsa över staden och det uppmärksammas särskilt genom arbetet med Jämlikt Göteborg. 
Att underlätta för motion och upplysa om hälsovinster med ett sunt leverne är viktiga 
inslag.  

Arbete skapas inte genom att vi arbetar mindre och delar på jobben utifrån logiken att det 
finns ett begränsat antal jobb.  Arbete skapas genom att nya arbeten skapas.  

Kommunstyrelsen 
                       

   
  

Yrkande  
 
Datum 2019-11-06 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny 
Broman (V) om att utarbeta en plan om att 
införa sex timmars arbetsdag i förskolan  
Motionen 
Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
om att ge förskolenämnden i uppdrag att utarbeta en plan för att införa sex timmars 
arbetsdag i förskolan. 

Motionärerna skriver att det i dag är svårt att rekrytera personal till förskolor och att 
arbetsmiljön många gånger är tuff för de som jobbar där. Dessutom är sjukfrånvaron hög, 
både på grund av att arbetsmiljön inte är tillfredsställande men också på grund av hög risk 
för smitta. Göteborgs Stad måste vara en arbetsgivare som konkurrerar med de bästa 
arbetsvillkoren. En kortare arbetsdag ger en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid. 
Att förkorta arbetstiden skapar också fler arbetstillfällen. 

Motionärerna lyfter fram pågående försök med förkortad arbetstid i staden, bland annat 
på en förskola i Bergsjön. Hittills har detta medfört att det blivit lättare att rekrytera 
personal. Tidigare försök med sex timmars arbetsdag har visat på såväl kvalitetshöjning 
som minskad sjukfrånvaro. 

Remissinstanser  
Motionen har remitterats för yttrande till förskolenämnden, SDN Angered, SDN Lundby, 
SDN Västra Hisingen och SDN Östra Göteborg. Remissinstansernas svar är 
sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Förskolenämnden Avstyrker 

Protokollsanteckning (V)  

Att genomföra en 
arbetstidsförkortning enligt 
motionens förslag skulle 
innebära betydande utmaningar 
för förskoleförvaltningen 
ekonomiskt, personellt genom 
rekrytering av nya medarbetare 
samt organisatoriskt genom 
förmågan att 
kompetensutveckla enligt 
behov. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-01 
Diarienummer 0532/19 
 

Handläggare 
Yvonne Bergström 
Telefon: 031-368 04 62 
E-post: yvonne.bergstrom@stadshuset.goteborg.se  
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SDN Angered Avstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som sitt 
eget yttrande 

Yrkande (V) 

Yrkande (M) 

V reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 

Det kan finnas flera positiva 
effekter av sex timmars 
arbetsdag. Utifrån nuvarande 
ekonomiska läge finns det dock 
risker för kostnadsdrivande 
effekter. 

SDN Lundby Avstår från att yttra sig Lundby har valt att inte ta 
ställning till frågan om ett 
eventuellt införande av sex 
timmars arbetsdag i förskolan. 

 

SDN Västra Hisingen Tar inte ställning 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande 

Yrkande (M) 

Förkortad arbetstid kan ge 
positiva effekter inom vissa 
områden. En 
arbetstidsförkortning innebär 
dock kostnader för Göteborgs 
Stad. Förutsättningarna för att 
införa förkortad arbetstid inom 
förskolan bör främst bedömas 
av förskolenämnden. 

SDN Östra Göteborg Tar inte ställning 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som sitt 
yttrande 

Yrkande (V) 

Yrkande (M) 

Reservation (V) 

Reservation (Fi) 

Det kan finnas både positiva 
och negativa effekter av 
arbetstidsförkortning, 
exempelvis gällande stress, 
sjukfrånvaro, 
kompetensförsörjning, 
produktivitet och ekonomi. 
Flera av dessa exempel skulle 
kunna verka i olika riktningar, 
mot positiva och negativa utfall, 
beroende på yttre faktorer och 
omständigheter. Den enda 
aspekt som är säker är att det är 
en fördyrande åtgärd, då fler 
medarbetare behövs för att driva 
verksamheten. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
De samlade ekonomiska konsekvenserna av att införa sextimmarsdag för 
förskolepersonal är svåra att beräkna med någon större exakthet. Om det skulle vara 
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möjligt att rekrytera den ökande mängden av medarbetare som förslaget skulle innebära 
om det genomfördes, skulle det enligt förskolenämnden medföra en ökad kostnad på 
cirka 800 miljoner kronor per år.  

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att en arbetstidsförkortning med bibehållen 
lön för förskolepersonal skulle medföra betydande kostnadsökning för staden. Ett 
eventuellt beslut om införande av sex timmars arbetsdag under löpande budgetår för 
därmed med sig ett behov av ett samtidigt beslut om att anvisa finansiering. 

Barnperspektivet 
Förkortad arbetstid kan bidra till att underlätta för medarbetare att uppnå balans mellan 
arbete och fritid och kombinera anställning med föräldraskap. 

Vid en arbetstidsförkortning krävs fler medarbetare. I dagsläget skulle staden inte kunna 
rekrytera medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver. De negativa 
konsekvenserna av detta kan i dag inte beskrivas. 

Mångfaldsperspektivet 
En generell arbetstidsförkortning inom en verksamhet avser samtliga berörda medarbetare 
oavsett bakgrund. 

Jämställdhetsperspektivet 
Då insatsen vänder sig generellt till medarbetare inom förskolan berörs både kvinnor och 
män som arbetar som förskollärare och barnskötare. 

Miljöperspektivet 
Fler medarbetare per arbetsplats medför fler resor till och från arbetsplatserna. Om dessa 
påverkar miljön beror på vilket färdmedel som används. 

Omvärldsperspektivet 
I en sammanvägning av 33 forskningsstudier fann en liten men statistiskt signifikant 
korrelation mellan övergripande hälsosymptom, såväl fysiologiska som psykologiska, och 
antalet arbetstimmar oavsett antal. (Sparks, Cooper, Fried, & Shirom (1997) ”The Effects 
of Hours of Work on Health: A Meta-Analytic Review”, Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, Vol 70(4): 391–408). Sambandet var tydligare ju fler timmar 
en person arbetade, men den exakta relationen mellan arbetstid och hälsa är fortsatt 
omtvistad. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Göteborgs Stad står inför stora rekryteringsutmaningar kommande år. Den demografiska 
utvecklingen har stor betydelse för utmaningen genom att andelen arbetsföra i 
befolkningen minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar. I stadslednings-
kontorets rekryteringsprognos har ytterligare ambitionshöjningar genom ökad 
personalvolym bedömts mycket svåra att genomföra. Tillgången på kompetens är 
otillräcklig för flertalet av stadens yrkesgrupper. Antalet barn och unga i befolkningen 
ökar. Förskoleförvaltningen uppger i sitt yttrande att de redan i dag har svårigheter att 
rekrytera medarbetare med rätt kompetens utifrån verksamhetens behov, vilket innebär att 
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förmågan att leverera enligt fastlagda mål påverkas. Stadsledningskontoret delar 
förskoleförvaltningens uppfattning. 

Stadsledningskontoret har i förutsättningarna för budget 2020-2022 sammanfattat några 
bärande slutsatser gällande den demografiska utvecklingen, som innebär ett ökande 
strukturellt glapp mellan finansierings- och kostnadsutvecklingen. Detta skapar årliga 
behov av verksamhetsmässiga prioriteringar av såväl volym som ambitionsnivå om det 
kommunala uppdraget ska kunna finansieras inom befintliga finansieringsförutsättningar 
de kommande åren.  

 

Bilagor 
1. Motionen 

2. Förskolenämndens handlingar 

3. SDN Angereds handlingar 

4. SDN Lundbys handlingar 

5. SDN Västra Hisingens handlingar 

6. SDN Östra Göteborgs handlingar 

 

Tina Liljedahl Scheel 

HR-direktör 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Handling 2019 nr 32 

 

Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att utarbeta en plan om 

att införa sex timmars arbetsdag i förskolan 

 

Göteborg den 20 februari 2019 

 

På många sätt har förskolan lyckats i högre utsträckning än skolan med det 

kompensatoriska uppdraget. Det är viktigt att värna om förskolans läroplan. Men det är 

också viktigt att barngrupperna har en rimlig storlek och att det finns tillräckligt många 

förskollärare och en hög personalkontinuitet. Att ha en rimlig mängd barn per 

förskollärare och barnskötare är viktigt för att skapa en bra miljö för barnen.  

 

Idag vet vi att det är svårt att rekrytera personal till förskolor och att arbetsmiljön många 

gånger är tuff för de som jobbar där. Dessutom är sjukfrånvaron hög, både på grund av 

att arbetsmiljön inte är tillfredsställande men också på grund av hög risk för smitta.  

 

Just nu pågår försök med förkortad arbetstid på flera arbetsplatser i Göteborg bland 

annat på en förskola i Bergsjön. Där provar man sex timmars arbetsdag för sin personal. 

Hittills har resultatet blivit att det blev lättare att rekrytera personal. Tidigare försök med 

sex timmars arbetsdag visade både på kvalitetshöjning och minskad sjukfrånvaro.  

 

Vi kommer behöva rekrytera många till stadens förskolor framöver. Göteborgs Stad 

måste vara en arbetsgivare som konkurrerar med de bästa arbetsvillkoren. Med en 

kortare arbetsdag får vi en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid. Att förkorta 

arbetstiden skapar också fler arbetstillfällen. Genom att dela på jobben kan fler arbeta 

och istället för att förskolepersonalen sliter ut sig kan fler hjälpas åt. Det är nödvändigt 

med tanke på den stora personalbrist vi har både nu och i framtiden. Genom kortare 

arbetstid skapar vi framtidens arbetsliv som attraherar fler.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att förskolenämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att införa sex 

timmars arbetsdag i förskolan 

 

 

Daniel Bernmar (V)  Jenny Broman (V) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om 
att utarbeta en plan om att införa sex timmars 
arbetsdag i förskolan 

§ 187, N608-1327/19 

Beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen om att utarbeta en plan för att införa sex timmars 

arbetsdag i förskolan.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-03. 

 

Protokollsanteckning 
Sara Lindalen (V) och Elin Bergander (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi är alla medvetna om att en av de största utmaningarna som förskolan i Göteborg har 

att hantera är svårigheten att rekrytera utbildade pedagoger, hög andel sjukskrivna och det 

faktum att många utbildade förskollärare väljer att lämna sitt yrke i förskolan. För att 

locka nya medarbetare till Göteborgs stads förskolor och i större utsträckning behålla de 

vi redan har så behöver vi hitta olika sätt att lyfta förskolan och göra den till en mer 

attraktiv arbetsplats. Detta är gemensamt för staden men vi ser också stora skillnader 

mellan olika utbildningsområden. I områdena med sämre socioekonomiska 

förutsättningar så är svårigheten med att rekrytera större än i övriga staden. I 

utvärderingen efter försöket med sex timmars arbetsdag på Siriusgatans förskola i 

Bergsjön visade resultatet att rekryteringen underlättades och sjukskrivningen var kvar på 

samma nivå, till skillnad från referensförskolan där den ökade. Försöket gav alltså precis 

de resultat vi eftersträvar. Vi är medvetna om att ett utökande av förskolor med sex 

timmars arbetsdag är kostsamt. Det vi ställer oss frågande till är hur förskoleförvaltningen 

och nämnden skall kunna stoppa en nedåtgående spiral där förskollärare, barnskötare, 

rektorer och vårdnadshavare vittnar om en alltmer krisande förskola om vi inte är redo att 

låta det kosta? 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

Förskolenämnden 
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Dag för justering 

2019-09-26 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Helena Öhrvall 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  
 
 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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Yttrande över remiss, motion av Daniel 
Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att 
utarbeta en plan om att införa sex timmars 
arbetsdag i förskolan 

Förslag till beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen om att utarbeta en plan för att införa sex timmars 

arbetsdag i förskolan.  

Sammanfattning 
Att genomföra en arbetstidsförkortning enligt motionens förslag skulle innebära 

betydande utmaningar för förskoleförvaltningen ekonomiskt, personellt genom 

rekrytering av nya medarbetare samt organisatoriskt genom förmågan att 

kompetensutveckla enligt behov.  

Utifrån de erfarenheter som tidigare genomförda projekt har givit, i samband och i 

kombination med övriga insatser som enligt forskning påverkar förutsättningar för arbete 

positivt, avser förvaltningen att fortsätta ta vara på dessa kunskaper i syfte öka hälsan och 

därigenom öka närvaron och förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Att införa sex timmars arbetsdag för samtliga barnskötare och förskollärare skulle 

innebära en arbetstidsminskning på tio timmar per vecka. Detta innebär en arbetstimbrist 

på 25 procent av dagens producerade timmar av framförallt barnskötare och förskollärare. 

Enligt tidigare erfarenheter påverkas sjuktal och annan ledighet till viss del. Dessa timmar 

kan inte kompensera för det ökade personalbehovet. Preliminära beräkningar visar en 

kostnadsökning motsvarande ca 800 miljoner kronor. 

Dessutom tillkommer kostnader för kompetensutveckling av medarbetare som inte har 

kompetens motsvarande 500 gymnasiepoäng inom barn- och fritidsprogrammet 

alternativt 1300 gymnasiepoäng inom samma utbildning. 

Ökade kostnader för administrativ personal för bl.a. rekrytering, lönehantering och 

ledning kommer att tillkomma. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-03 

Diarienummer N608-1327/19 

 

Handläggare 

Marianne N Claesson 
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Barnperspektivet 

Tidigare genomförda arbetstidsprojekt inom staden har visat en ökning av kundnöjdhet. 

Utifrån dessa resultat kan vi förmoda att så även skulle kunna vara fallet i denna insats. 

Skillnaden är dock att förvaltningen inte skulle kunna rekrytera medarbetare med den 

kompetens som verksamheten kräver. De negativa konsekvenserna av detta kan idag inte 

beskrivas. Tidigare genomförda projekt har haft en gynnsam arbetsmarknadssituation där 

i stort motsvarande kompetens kunnat rekryteras.  

Effekter utifrån ett barnperspektiv är därför oklart. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Då insatsen vänder sig generellt till medarbetare inom förvaltningen berörs både kvinnor 

och män som arbetar som förskollärare och barnskötare. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet  
Arbetstidsfrågan är en viktig fråga som via berörda fackliga organisationer har tagits upp 

i avtalsförhandlingar under ett flertal år. Arbetsgivare har under en längre period tagit 

fram och genomfört olika typer av insatser, dock är det enbart ett fåtal som har 

genomförts under en längre period. 

I en sammanvägning av 33 forskningsstudier fann en liten men statistiskt signifikant 

korrelation mellan övergripande hälsosymptom, såväl fysiologiska som psykologiska, och 

antalet arbetstimmar oavsett antal. (Sparks, Cooper, Fried, & Shirom (1997) ”The Effects 

of Hours of Work on Health: A Meta-      Analytic Review”, Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, Vol 70(4): 391–408) Sambandet var tydligare ju fler timmar 

en person arbetade, men den exakta relationen mellan arbetstid och hälsa är fortsatt 

omtvistad.  

Förvaltningen har i övrigt inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Samverkan 
Behandlad i FSG 2019-09-17. 

Ärendet  
Förskolenämnden ska yttra sig över en motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman 

(V) om att utarbeta en plan om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan.  

Beskrivning av ärendet 
Motionen innebär att medarbetare inom förskoleförvaltningen skulle minska sin 

genomsnittliga arbetstid till sex timmar per dag, att jämföra med dagens åtta timmar per 

dag. 
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Förvaltningens bedömning 
Erfarenheter inom staden av projekt/försök med förkortad arbetstid inom Göteborgs Stad: 

1. Svartedalens äldreboende – SDF Västra Hisingen 

Projektet innebar en minskning från 37 timmar/vecka till 30 timmar/vecka, d.v.s. en 

minskning med sju timmar/vecka. Projektet pågick i 23 månader under åren 2015 och 

2016. 

Effekter på sjukfrånvaro: Bibehållen (6,3-6,1), relaterat till staden som ökade (10,6- 

12,3). Störst skillnad på frånvaro över 15 dagar.  

Effekter på bemanning/ rekryteringsmöjligheter: Antalet arbetade timmar i procent ökade 

från 85 procent till 89 procent. Staden bibehöll antal arbetade timmar på ca 86-87 

procent.  

Andra effekter: Minskade timlönekostnader/timanställda, minskade sjuklönekostnader 

fr.o.m. dag 15-90. Minskningarna motsvarade inte kostnaderna för personalökning. Den 

upplevda allmänhälsan ökade. Fler motionerar och fler har bättre kondition (22- 27% har 

testvärde 35). Fysisk aktivitet har förbättrats, i relation till referensboende där detta 

försämrats. Medarbetare över 50 år var mer fysiskt aktiva än referenspersoner. 

2. Siriusgatans förskola – SDF östra Göteborg/ Förskoleförvaltningen 

Förskolan minskade sin arbetstid från 40 timmar/ vecka till 35 timmar/vecka (30 timmar i 

barngrupp och fem timmar livsstilsförändrande aktivitet, t ex fysisk aktivitet) = - fem 

timmar/ vecka. 

Citat från utvärderingen: ”För att må bra på sin arbetsplats räcker det inte endast med 

kortare arbetstid och hälsofrämjande arbete. Lika viktigt är en välplanerad och 

fungerande organisation med tydlig kommunikation och medarbetare medvetna om vad 

som förväntas av dem och verksamheten. Detta har bidragit till att vi i förskolechefsteam 

Västra Bergsjön har funderat kring våra organisationer och jobbat aktivt för att arbeta 

fram en hållbar verksamhetskultur där medarbetarna känner sig delaktiga och vill driva 

utvecklingen framåt” 

Effekter på sjuktal: Oklart då sjuktalen ökade och projektet var för kort för att se andra 

långsiktiga effekter. Se bild nedan. 
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Effekter på bemanning/ rekryteringsmöjligheter: rekrytering av förskollärare blev lättare. 

Uppföljningsrapport visar att sex timmars arbetsdag kan vara ett verktyg för att styra 

behörig personal till förskolor som har svårt att rekrytera förskollärare till exempel i 

resurssvaga områden. 

3. Övriga erfarenheter 

Utifrån redovisade rapporter och annan kunskap (bland annat Sven Perssons 

forskningsrapport om Förskollärares arbetsmiljö, Malmö Högskola) har följande insatser 

visat sig ha effekt på hälsa inom förskolan: 

- Arbetstid: Att kunna påverka sin arbetstidsförläggning samt att som förskollärare 

få möjlighet att ta ut lagstadgad ledighet såsom semester eller planeringstid enligt 

avtal. Planering av arbetstid utifrån barnens behov ger ökad bemanning mitt på 

dagen. 

- Förskolornas öppettider: Under den tid på dygnet som förskolorna är öppna och 

har krav på sig att vara bemannade. Påverkar graden av ensamarbete samt 

möjlighet att bemanna fullt på de tider som barnen är flest under dagen. 

- Kondition/ Fysiska förutsättningar att klara av sitt arbetspass: Det allmänna 

hälsoläget blir sämre i samhället i stort och prioriteringen av den egna hälsan är 

en klassfråga. Insatser i syfte att öka de fysiska förutsättningarna för en god 

kondition har haft störst effekt då aktiviteter genomförts i grupp/inom 

arbetsgruppen. Detta påverkar även den psykosociala arbetsmiljön. 

- Bemanning i balans: Att ha kontinuitet i arbetslaget och möjlighet att lära känna 

sina kollegor ger ökad kompetens och mindre tid går till att introducera nya 

kollegor. Påverkar genom minskad stress och ökad trygghet på arbetsplatsen. 

- Tydliga uppdrag och roller: Många studier visar vikten av att som medarbetare 

känna till sitt uppdrag och verksamhetens mål. Att utifrån uppdrag få 

förutsättningar att klara av sitt arbete med god måluppfyllelse. Detta kräver att 

arbetslag har fört en dialog om de olika yrkesgruppernas uppdrag och hur dessa 

tillsammans bidrar till förskolans resultat. 

- Ledarskap: Ger förutsättningar för delaktighet och påverkan. Tydlighet gällande 

mål och resultat skapar förutsättningar för god arbetsmiljö. 
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Nuläge Förskoleförvaltningen (juni 2019) 
Ca 6 500 medarbetare är anställda inom förvaltningen.  

Av dessa är ca 5 500 tillsvidareanställda. Dessa arbetar till 99 procent 100 procent, 40 

timmar per vecka. Ca 750 är visstidsanställda med månadslön, övriga är timavlönade. 

(Den stora mängden timanställda vikarier är i dagsläget anställda inom SDF- 

organisationen. Från den 1 oktober 2019 kommer timanställda att organiseras inom 

förvaltningens interna bemanningsenhet). 

Förvaltningen har två stora yrkesgrupper: barnskötare (3 100 personer varav 2 800 är i 

tjänst) samt förskollärare (2 700 personer, varav 2 400 är i tjänst). Som barnskötare 

räknas i dagsläget både de personer som har en barnskötarutbildning samt de som är 

outbildade d.v.s. inte har någon eller liten utbildning om barn. Det fortsatta resonemanget 

begränsas till att enbart beröra dessa yrkesgrupper, som är första linjens personal och 

arbetar direkt med barnen.  

5 200 personer (barnskötare och förskollärare) producerar teoretiskt ca 210 000 timmar 

per vecka. 

Ca 75 procent av denna arbetstid tillbringas på arbetet, övrig tid är sjukfrånvaro, 

föräldraledighet och annan tjänstledighet. Sjukfrånvaron för berörda yrkesgrupper är ca 

10 procent eller lite högre. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) motsvarar ca fyra procent 

av en totala arbetstiden. Förvaltningen köper ca tio procent av den totala arbetstiden inkl. 

barnskötare och förskollärare av timanställda. Variabler som kan vara påverkningsbara är 

arbetade timmar (mindre kort och lång sjukfrånvaro) -vilka kan öka enligt Svartedalens 

erfarenheter -, sjukfrånvaron som kan bibehållas eller minska (minskade 

sjuklönekostnader) samt som effekt av dessa två ett minskat behov av timavlönade 

(minskade kostnader för timavlönade). Antal arbetade timmar/ årsarbetare är idag ca 2 

000, efter justering till sex timmar per dag ca 1 500. 

Konkret innebär detta:  

- Arbetade timmar per vecka, produktion: ca 158 000 (75 procent av 210 000 

timmar) barnskötare/förskollärare 

- Kort sjukfrånvaro timmar/vecka: 8 400 (oplanerad frånvaro) 

- Timavlönade timmar/vecka: 20 000 (kostnaderna motsvarar ca 7,5 

miljoner/månad). 

Förvaltningens kompetensförsörjningsbehov/kapacitet idag: Sammanfattningsvis har 

förvaltningen förmåga att rekrytera nya förskollärare i den omfattning som ersätter extern 

personalrörlighet inklusive pensionsavgångar. Det är svårare att rekrytera tillräckligt 

många förskollärare utifrån verksamhetens behov av expansion. Antalet barnskötare ökar 

i förvaltningen och ersätter tjänster bland annat avsedda för förskollärare som inte kan 

rekryteras. Dock kan förvaltningen ana att andelen barnskötare som är outbildade ökar, 

d.v.s. utbildade medarbetare ersätts med allt fler outbildade medarbetare. Förvaltningens 

förmåga att leverera enligt fastlagda mål, lagstiftning mm påverkas.  

Förvaltningen i samverkan med samarbetsparter erbjuder idag utbildningsmöjligheter till 

barnskötare och förskollärare. Förvaltningen färdigutbildar ca 200 personer/år, antingen 

till barnskötare eller förskollärare som arbetar i våra verksamheter. 

Förvaltningen rekryterar ca 900 personer per år. 
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Pågående insatser inom förvaltningen i syfte att öka närvarotiden, ökad hälsa: 

Förvaltningen anser sig ha allt för höga sjuktal och för få närvarotimmar utifrån antalet 

inrättade tjänster. I syfte att fokusera på detta arbete och förändra situationen pågår ett 

flertal insatser. Förvaltningens utgångsläge är att arbete inte gör oss sjuka utan bristande 

förutsättningar för arbete skapar ohälsa. 

Förvaltningen har tagit fram två strategier i syfte att bl. a. förbättra stödet för medarbetare 

som är sjuka att återkomma i tjänst samt skapa hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna. 

Rektorer ser över sin inre organisation i syfte att möjliggöra budget i balans men i detta 

ingår även att skapa en grundbemanning i balans. Förvaltningen tillsammans med de 

fackliga organisationerna ser över yrkesroller och förutsättningar för våra medarbetare att 

klara dessa yrkesroller. Förvaltningen avsätter medel i syfte att kompetensutveckla 

medarbetare som inte har erforderliga kunskaper inom yrkesområdet d.v.s. utbildning till 

barnskötare och förskollärare. Förvaltningen inför en ny yrkesbefattning i syfte att 

möjliggöra bemanning med en minsta kompetensnivå. Förvaltningen ser över på vilket 

sätt ledningen behöver förstärkas i syfte att möjliggöra de förändringar som utmanar och 

gynnar oss, exempelvis digitaliseringen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Att införa sex timmars arbetsdag för samtliga barnskötare och förskollärare skulle 

innebära en arbetstidsminskning på tio timmar/vecka, vilket innebär en arbetstidsbrist på 

ca 40 000 timmar/vecka, (25 procent av 158 00 producerade/arbetade timmar). Ökad 

produktion med två procent ger ca en timme per vecka och anställd, alltså en ökning med 

ca 5 250 timmar/vecka (minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader för timvikarier 

redovisas nedan). 

Summering:  

Produktionsbortfallet motsvarar ca 35 000 timmar/vecka, vilket ger 1 500 årsarbetare (à 

30 timmar/vecka - deras frånvaro på 23 procent), vilket motsvarar en årskostnad för löner 

och sociala avgifter på ca 810 miljoner kronor. 

Minskade kostnader bestående av sjuklönekostnader, vilka minskas med 170 

timmar/vecka, två procent) samt timlöner (minskas med ca 400 timmar/vecka, en procent) 

= ökad produktivitet, borde kunna uppgå till ca åtta miljoner/år.  

Total preliminär kostnadsökning för förvaltningen bedöms uppgå till 802 miljoner 

kronor per år.  

Dessutom tillkommer kostnader för kompetensutveckling av medarbetare som inte har 

kompetens motsvarande 500 gymnasiepoäng inom barn- och fritidsprogrammet 

alternativt 1300 gymnasiepoäng inom samma utbildning. 

Ökning av kostnader för ledning, d v s ökat antal chefer, och administrativ personal för 

bl.a. rekrytering och lönehantering, kommer att tillkomma. 

 Elisabet Nord 

 

Förvaltningsdirektör 
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Beslut avstyrker 

##Beslut##Exempelvis Tillstyrker##Beslut## 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

§ 269 Dnr N131-0166/19 

Yttrande över förslag om att utarbeta en plan om att införa 
sex timmars arbetsdag i förskolan 
Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige 

att förskolenämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att införa sex timmars arbetsdag 

i förskolan. Stadsdelsnämnden Angered ska lämna yttrande över förslaget senast den 30 

september 2019. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered avstyrker förslaget att utarbeta en plan för att införa 

sex timmars arbetsdag i förskolan. 

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 3 juni 2019. 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Rebar Alnazar (V) yrkar på Vänsterpartiets vägnar att motionen 

ska tillstyrkas. 

Ordföranden Johan Fält (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning  
Ordföranden Johan Fält (M) ställer yrkandena mot varandra och finner att 

stadsdelsnämnden bifaller tjänsteförslaget och därmed avstyrker motionen. 

Reservation 
Andre vice ordförande Rebar Alnazar (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Angered  
  

Stadsdelsnämnden 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



Justering 
Omedelbar justering. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen. 

 

 

 

  

Dag för justering 

2019-09-24 

Vid protokollet 
 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Johanna Andersson 

 

Ordförande 

Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 

Rebar Alnazar (V) 

 

Angered  
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-06-03 

Diarienummer N131-0166/19 

 

Handläggare 

Susanna Casserdahl 

Telefon: 031-365 26 64 

E-post: susanna.casserdahl@angered.goteborg.se  



Yttrande över förslag om att utarbeta en plan 
om att införa sex timmars arbetsdag i 
förskolan  

Ärendet  
Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige 

att förskolenämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att införa sex timmars arbetsdag 

i förskolan. Stadsdelsnämnden Angered ska lämna yttrande över förslaget senast den 30 

september 2019. 

Förslag till beslut 
4. Stadsdelsnämnden Angered avstyrker förslaget att utarbeta en plan för att införa 

sex timmars arbetsdag i förskolan. 

5. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

6. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Bakgrund 
I en motion föreslår Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) att förskolenämnden får i 

uppdrag att utarbeta en plan för att införa sex timmars arbetsdag i förskolan.  

 

Socialtjänsten i Angered genomförde under 2018 ett försök med 30 timmars arbetsvecka   

på en enhet i Lövgärdet. I projektet deltog åtta medarbetare och det pågick i tio månader. 

Den utvärdering som gjordes efter försöket visade att medarbetarna som deltagit i 

försöket hade haft betydligt lägre sjukfrånvaro och personalomsättning än enheterna som 

arbetar i ordinarie verksamhet. Det var också möjligt att rekrytera erfarna medarbetare till 

enheten, vilket varit svårt i övrigt. Enheten hade en hel del utmaningar som påverkar 

medarbetarnas upplevelse av stress. Samtidigt beskrev medarbetarna att balansen mellan 

privatliv och arbete var bättre. Samarbetet med kollegor fungerade också bra och 

upplevelsen var att medarbetarna i teamet var pigga och det ledde till ökad flexibilitet. 

Vardagen gav möjlighet till återhämtning och vila.  

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv 
Utifrån behovet av ett hållbart arbetsliv och ur ett samhällsperspektiv är det positivt att 

frågan uppmärksammas. 



Ekonomiska konsekvenser 

Angereds stadsdelsnämnd beslutade i februari 2017 att ansöka om stimulansmedel från 

nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avseende insatser kopplade till ett 

hållbart arbetsliv. En av insatserna var projektet med 30 timmars arbetsvecka i 

socialtjänsten i Lövgärdet.  

Utifrån nuvarande ekonomiska läge finns det risker för kostnadsdrivande effekter.  

Jämlikhetsperspektivet 
Alla verksamheter har inte förutsättningar att genomföra sex timmars arbetsdag utifrån 

grunduppdragets karaktär. Denna möjlighet kan därför inte sägas omfatta samtliga 

anställda och kan därmed uppfattas som icke jämlik och/eller exkluderande. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv. 

Barnperspektivet 
Förvaltningens bedömning är att barn med föräldrar som har ett hållbart arbetsliv är mer 

närvarande, vilket i sin tur kan bidra till en ökad möjlighet till bra studieresultat för 

barnen. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

Omvärldsperspektivet 
Att införa sex timmars arbetsdag beror helt på vilken typ av organisation det gäller och 

det blir därför svårt för förvaltningen att ge några generella råd utifrån perspektivet.  

Förvaltningens överväganden 
I motionen föreslås att förskolenämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att införa 

sex timmars arbetsdag i förskolan. Förvaltningen har erfarenhet av sex timmars arbetsdag 

men då gällde det ett projekt i socialtjänsten. Som ovan beskrivits kan det finnas flera 

positiva effekter av projektet. Utifrån projektets begränsade omfattning går det dock inte 

att säkerställa att effekterna har ett direkt samband med sex timmars arbetsdag. Det 

saknas därmed underlag för signifikant bedömning. Vidare skiljer sig verksamheterna, 

socialtjänst och förskola, åt och det är därför svårt att bedöma hur utfallet skulle bli om 

sex timmars arbetsdag genomförs i förskolan. Utifrån nuvarande ekonomiska läge finns 

det dock risker för kostnadsdrivande effekter. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att 

stadsdelsnämnden avstyrker förslaget.  

Samverkan 
Information i Förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 18 september 2019. 

 



Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

Bilaga 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att förskolenämnden ska få i 

uppdrag att utarbeta en plan för att införa sex timmars arbetsdag i förskolan 

 

 

##Beslutstext## 

 

Rickard Vidlund Ernebäck 

Stadsdelsdirektör 

Susanna Casserdahl 

Tillförordnad HR-chef 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut##avstår att yttra sig i ärendet##Beslut## 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

Svar på remiss avseende motion av Daniel 
Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att 
utarbeta en plan om att införa sex timmars 
arbetsdag i förskolan (SLK dnr 0532/19) 

§ 199, N139-0274/19 

Ärendet  
Lundby stadsdelsförvaltning har av stadsledningskontoret fått i uppdrag att svara på 

remiss gällande införande av 6-timmars arbetsdag i förskolan.  

Handling 
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2019-08-27. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby avstår att yttra sig i ärendet.  

 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 

2019-09-30 

Lundby  
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



Vid protokollet 

 

 

 

Svar på remiss avseende motion av Daniel 
Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att 
utarbeta en plan om att införa sex timmars 
arbetsdag i förskolan, (SLK dnr 0532/19)  

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby avstår att yttra sig i ärendet.  

Sammanfattning 
Lundby stadsdelsförvaltning har av stadsledningskontoret fått i uppdrag att svara på 

remiss gällande införande av 6-timmars arbetsdag i förskolan. 

Lundby har under perioden 2018-10-01 till 2019-09-30 haft ett försök med 35-

timmarsvecka för socialsekreterare på Mottagningsenheten inom område Myndighet. 

Försöket var ett av projekten för ”Ett hållbart arbetsliv” som nämnden för arbetsmarknad- 

och vuxenutbildning finansierade. Försöket innebar att elva medarbetare (tio ordinarie 

och en visstidsanställd som täckte upp för de ordinarie medarbetarnas ”åttonde timme”) 

arbetade i genomsnitt 7 timmar per dag. Deras ordinarie arbetstidsmått är i snitt 8 timmar 

per dag, 40 timmar per vecka. Förhoppningen var att arbetsgruppens sjukfrånvaro, 

personalomsättning och arbetsbelastning skulle minska. Upplevelsen hos medarbetarna 

av en kortare arbetstid var positiv men det kan samtidigt konstateras att arbetsgruppen är 

alltför liten för att några relevanta slutsatser kan dras av projektet. Förvaltningen tar 

därför inte ställning till frågan om ett eventuellt införande av 6-timmarsdag i förskolan. 

Sekreterare 

Terese Blomqvist 

 

 

Ordförande 

Åke Björk 

 

Justerande 

Johan Svensson 

 

Lundby  
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-08-27 

Diarienummer N139-0274/19 

 

Handläggare 

Anna Malmcrona 

Telefon: 031- 365 00 00 

E-post: anna.malmcrona@lundby.goteborg.se  



Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen finansierade projektet med bidrag från nämnden för arbetsmarknads- och 

vuxenutbildning. Ansökan gällde möjlighet att införa en arbetstid på i snitt 6 timmar, 

bidraget motsvarande en ersättning för 7-timmars arbetsdag varför det också blev detta 

som projektet gällde. En medarbetare anställdes tidsbegränsat under perioden, för att 

täcka upp för ordinarie medarbetares minskade arbetstid. Även den tidsbegränsat 

anställde hade det lägre arbetstidsmåttet.  

  



 

Barnperspektivet 
Förvaltningens bedömning är att barn med mer närvarande föräldrar har större chans till 

en god skolgång med fina studieresultat och därmed en ökad möjlighet till egen 

försörjning och goda livsvillkor. Detta bidrar till en jämlik stad. 

Mångfaldsperspektivet  
Ett lägre arbetstidsmått påverkar alla inom den befattning eller arbetsplats som det berör, 

oavsett bakgrund hos medarbetaren. 

Jämställdhetsperspektivet  
Remissen avser ett eventuellt införande av 6-timmars arbetsdag inom förskolan. Där 

arbetar en övervägande del kvinnor vilket därmed skulle påverkas deras vardag betydligt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Ett lägre arbetstidsmått uppfattas i grunden som positivt, oavsett vilket det ursprungliga 

arbetstidsmåttet är. Förvaltningens nu pågående projekt uppfattades också som positivt av 

medarbetarna inför starten. I praktiken var det flera faktorer som påverkade resultatet 

negativt. Inför kommande eventuella sänkningar av arbetstidsmått behöver detta hanteras 

i god tid inför en förändring utifrån alla organisatoriska, sociala och verksamhetsmässiga 

aspekter. Chef och medarbetare i det nu aktuella projektet arbetade seriöst och metodisk 

med de faktorer som de förutsåg skulle kunna påverka medarbetarna, men kunde ändå 

inte förutsäga alla. I det fall ytterligare beslut om arbetstidsförkortning tas, bör betydelsen 

av en permanent förändring övervägas framför en tidsbegränsad sådan. Detta oavsett 

vilken verksamhet det gäller. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2019-09-19. 

Expedieras 
Stadsledningskontoret  

  



Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby ska senast 2019-09-30 svara stadsledningskontoret på 

remissen gällande en plan om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens Mottagningsenhet inom område Myndighet har under en 

tolvmånadersperiod arbetat med ett sänkt arbetstidsmått från 40 till 35 timmar per vecka, 

från i snitt 8 till 7 timmar per dag. Med tanke på verksamhetens art har medarbetarna 

arbetat olika antal timmar de olika dagarna. Orsaken är Mottagningsenhetens krav på 

öppettider. Flextidsavtalet har justerats nedåt i förhållande till det minskade 

arbetstidsmåttet. Medarbetarnas (11 till antalet) flexsaldo var mellan -12 och +3 vid 

projektets start, det totala flexsaldot var då 10 timmar. Vid projektets slut var saldot 

mellan -5 och +39 timmar, totalt 154 timmar. Flexsaldot hade därmed ökat med 144 

timmar, 13 timmar i snitt/medarbetare. Arbetstidsförkortningen är med andra ord till viss 

del kompenserad med ett ökat flexsaldo. Medarbetarnas respektive saldo är skevt fördelat 

mellan dem. Värdena gäller augusti, de kan förändras något den sista månaden. 

Förvaltningen bedömer att det inte går att dra några relevanta slutsatser av projektet. 

Medarbetarna har i och för sig uttalat sig positivt med en lägre veckoarbetstid och angett 

en något lägre upplevd arbetsbelastning än innan. Samtidigt var antalet ärende per 

medarbetare ungefär lika oavsett den lägre arbetstiden. Arbetstidsförkortningen har till 

viss del kompenserats med ett högre flextidsuttag vilket därmed kan antas ha tagit udden 

av själva syftet med projektet. Flextidsuttaget är ojämnt fördelat mellan medarbetarna. I 

en så liten arbetsgrupp som detta gäller blir en medarbetares eventuella sjukfrånvaro 

påtagligt synlig i statistiken vilket medför det vanskligt att dra slutsatsen om den kortare 

arbetstiden påverkat sjukfrånvaron. Under projektperioden har sjukfrånvaron per månad 

pendlat mellan 9 och 18 procent. Motsvarande värden för de tolv månader innan projektet 

startade pendlade värdena mellan 8 och 12 procent. Personalomsättningen väntades 

minska men under projektperioden har tre fjärdedelar av personalstyrkan slutat. 

Enhetschefen bedömer att orsaken till uppsägningarna har varit att projektet i sig har ökat 

arbetsbelastningen. En av anledningarna till detta är svårigheten att täcka upp för 

varandra vid frånvaro eftersom Mottagningsenheten är jouröppen varje dag. För att klara 

arbetstidsförkortningen krävdes dessutom en förkortning av öppettiderna vilket i sig gav 

en försämrad service till medborgarna. Öppettidarena senarelades från klockan 08:00 till 

klockan 09:00. Ytterligare en förändring som genomfördes under perioden var att alla 

handläggare hanterade alla typer av ärenden, från att förut ha varit specialiserade på 

exempelvis barn och unga eller vuxna. Denna förändring var beslutad innan projektet och 

hade egentligen inget samband med det mer än att det sammanföll i tid. 

  



 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det inte går att dra några relevanta slutsatser av projektet för 

35-timmarsvecka/7-timmarsdag som genomförts på Mottagningsenheten i Lundby under 

perioden oktober 2018 till september 2019. 

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

 

 

##Beslutstext## 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Anna Malmcrona 

HR-chef 
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Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny 
Broman (V) om att utarbeta en plan om att 
införa sex timmars arbetsdag i förskolan. 

§ 207, N138-0233/19 
Kommunfullmäktige har inkommit med motion om att utarbeta en plan om att införa sex 

timmars arbetsdag i förskolan. Stadsdelsförvaltningen genomförde 2015-02-01 till 2016-

12-31 ett försök med sex timmars arbetsdag på Svartedalens Äldrecentrum. Gällande 

motionen anser stadsdelsförvaltningen att förutsättningarna för att införa förkortad 

arbetstid främst bör bedömas av Förskoleförvaltningen.  

 

Sista svarsdag för motionen är den 30 september 2019.  

 

Beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden tar inte ställning till motion om sex timmars arbetsdag i 

förskolan.  

 

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till Kommunfullmäktige. 

 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Handlingar 
Stadsdelsförvaltningen har den 6 september 2019 upprättat ett tjänsteutlåtande med en 

tillhörande bilaga. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden inte tar ställning till 

motion om sex timmars arbetsdag i förskolan, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till Kommunfullmäktige och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Yrkanden 
Ordförande Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens förslag. 

 

Justering 
Den 24 september 2019. 

Västra Hisingen 

 
  

Utdrag ur Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

[Västra Hisingen] 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[Västra Hisingen] 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Rickard Eriksson (M) 

 

Justerande 

Emmali Jansson (MP) 
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Remissvar om att utarbeta en plan om att 
införa sex timmars arbetsdag i förskolan.  

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden tar inte ställning till motion om sex timmars arbetsdag i 

förskolan.  

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till Kommunfullmäktige. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har fått i uppdrag att svara på en remiss från 

Stadsledningskontoret gällande motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om 

att utarbeta en plan om att inför sex timmars arbetsdag i förskolan.  

Förvaltningen genomförde 2015-02-01 till 2016-12-31 ett försök med sex timmars 

arbetsdag vid Svartedalens Äldrecentrum, försöket omfattade 68 medarbetare. 

Slutrapporten från följeforskningen utförd av Pacta Guideline visar på värden med 

positiva effekter men också värden utan någon effekt.  

 

Positiva värden vad gäller stress, att hinna med uppgifterna och trötthet, upplevd kraft när 

jag kommer hem samt fysisk aktivitet, upplevt hälsotillstånd. Ingen effekt på värdena 

psykosocial arbetsmiljö, matvanor och eget ansvar för utveckling samt få hjälp av andra.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förkortad arbetstid kan vara förenligt med kostnader som på längre sikt kan ge 

ekonomiska fördelar. 

Barnperspektivet 
Förkortad arbetstid kan bidra till att underlätta för medarbetare att uppnå balans mellan 

arbete och fritid och kombinera anställning med föräldraskap.  

Mångfaldsperspektivet  
En generell arbetstidsförkortning inom en verksamhet avser samtliga berörda medarbetare 

oavsett bakgrund.  

Jämställdhetsperspektivet 
Förkortad arbetstid kan påverka jämställdheten utifrån om det är en arbetsplats dominerad 

av medarbetare som är kvinnor eller män. 

   Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-06 

Diarienummer N138-0233/19 

 

Handläggare 

Liselotte Hansson 

Telefon: 031-366 50 00 

E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se  
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Miljöperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet  
Förkortad arbetstid kan bidra till en attraktiv arbetsgivare och underlätta rekrytering till 

berörd verksamhet.  

Samverkan 
Samverkas i förvaltningens samverkansgrupp 2019-09-19. 

Bilaga 
Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att utarbeta en 

plan om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan. 

Ärendet  
Remiss från Stadsledningskontoret gällande motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny 

Broman (V) om att utarbeta en plan om att inför sex timmars arbetsdag i förskolan. 

Motionen har remitterats till ett antal nämnder och styrelser med begäran om svar senast 

2019-09-30.  

Beskrivning av ärendet 
Av motionen framgår att det är svårt att rekrytera personal till förskolor och att 

arbetsmiljön många gånger är tuff för de som jobbar där. Tidigare försök med sex 

timmars arbetsdag visade både på kvalitetshöjning och minskad sjukfrånvaro.  

Göteborgs Stad måste vara en arbetsgivare som konkurrerar med de bästa arbetsvillkoren. 

Med en kortare arbetsdag får vi en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid.  

 

Förvaltningen genomförde 2015-02-01 till 2016-12-31 ett försök med sex timmars 

arbetsdag vid Svartedalens Äldrecentrum, försöket omfattade 68 medarbetare. 

Slutrapporten från följeforskningen utförd av Pacta Guideline visar på värden med 

positiva effekter men också värden utan någon effekt.  

 

Positiva värden vad gäller stress, att hinna med uppgifterna och trötthet, upplevd kraft när 

jag kommer hem samt fysisk aktivitet, upplevt hälsotillstånd. Ingen effekt på värdena 

psykosocial arbetsmiljö, matvanor och eget ansvar för utveckling samt få hjälp av andra.  

 

Ingen effekt vad gäller blodtryck, BMI och kondition, däremot påvisades en positiv effekt 

på symtom från rörelseorgan. Sjukfrånvaron för Svartedalens Äldrecentrum minskade 

med 4,7 procent mellan mättillfällena feb-dec 2014 jämfört samma period år 2016 medan 

förvaltningens referensgrupps värde, tillika det totala värdet för Göteborgs Stads samtliga 

äldreboende, ökade sin sjukfrånvaro.  

 

Följeforskningen beskriver en kostnad för Göteborgs Stad med 12,5 mkr samt en statligt 

minskad kostnad för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) med 6 mkr då 

15-17 anställningar tillförts arbetsmarknaden under försöket med sex timmars arbetsdag.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen tar inte ställning till förslaget att utarbeta en plan 

om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan, då förutsättningarna att införa förkortad 

arbetstid främst bör bedömas av Förskoleförvaltningen.  
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Sergio Garay 

 

Stadsdelsdirektör 

 

 

 

 

Liselotte Hansson 

 

HR-Chef 
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Svar på motion om Plan om att införa sex 
timmars arbetsdag i förskolan 

§ 148, N132-0380/19 

Ärendet  

I en motion föreslås att ge Förskolenämnden i uppdrag att utarbeta en plan för att 

införa 6 timmars arbetsdag i förskolan.  

Stadsdelsnämnden har fått motionen på remiss med begäran om synpunkter. 

Svaret ska ha inkommit senast 30 september 2019. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-06. 

Yrkanden 
Frida Tånghag (V) yrkar bifall till motionens intentioner. 

Peter Mattiasson (M) yrkar för Moderaterna och Liberalerna bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att stadsdelsnämnden 

beslutat enligt Peter Mattiassons (M) med fleras yrkande. 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att inte ta ställning till förslaget. 

2. Stadsdelsnämnden beslutar att översända detta tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som sitt yttrande.  

 

Reservationer 
Frida Tånghag (V) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga). 

 

Stina Sewén (Fi) reserverar sig mot att beslutet inte tar ställning till motionen om 

6-timmars arbetsdag i förskolan. 

___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

Östra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-06-18 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Bilaga till SDN Östra Göteborgs beslut § 148 2019-06-18 

 

 

Reservation SDN Östra Göteborg 190618, punkt 6 

Frida Tånghag (V) 

 

Våra arbeten blir allt tyngre och intensivare, och tuffast är det inom de 

kvinnodominerade branscherna. 

De inom omsorg både för de äldre och som i detta fallet våra yngre. 

En arbetstidsförkortning kommer att bli nödvändigt i framtiden, och 6h arbetsdag 

är det vi måste sträva efter. 

 

Nu kan vi skapa en möjlighet att lyfta statusen på ett av våra välfärdsyrken, och 

samtidigt skapa mer jämställdhet och jämlikhet i samhället samtidigt som vi 

bygger attraktiv arbetsplats med en rimligare arbetsmiljö. 

 

Kvinnor jobbar oftare deltid, för att hinna och orka med det obetalda arbetet i 

hemmet. Med 6 timmars arbetsdag som norm ges de ett lönelyft och en 

förutsättning vid sjukskrivning och ända till pensionen. 

 

Denna frågan är ur alla perspektiv för viktig, för att inte ta ställning till. 

 

Jag Frida Tånghag (V) reserverar mig mot beslutet. 

 

 

 

 

Dag för justering 

2019-06-20 

 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Kristian Widqvist 

Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson 

 

Justerande 

Stina Sewén §§ 144-151 
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Remissvar 6 timmars arbetsdag förskolan  

Ärendet 
Stadsdelsnämnden har fått en remiss med begäran om synpunkter på motion om 6 

timmars arbetsdag inom förskolan.  Svaret ska ha inkommit senast 30 september 2019. 

 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att inte ta ställning till förslaget. 

2. Stadsdelsnämnden beslutar att översända detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som sitt yttrande. 

Sammanfattning 
I en motion föreslås att ge Förskolenämnden i uppdrag att utarbeta en plan för att införa 6 

timmars arbetsdag i förskolan.  

Under 2018 genomfördes ett försök med 35 timmars arbetsvecka samt 5 timmars träning 

på arbetstid på en förskola i Bergsjön. Stadsdelsförvaltningen har inte sett någon 

utvärdering av projektet, men under den tid då förskolan tillhörde stadsdelens 

organisation, så ökade antal sökande till lediga tjänster och sjukfrånvaron minskade. 

Övriga eventuella effekter, samt långsiktiga effekter, har stadsdelsförvaltningen ingen 

kännedom om. 

 

Det kan det finnas både positiva och negativa effekter av arbetstidsförkortning, 

exempelvis gällande stress, sjukfrånvaro, kompetensförsörjning, produktivitet och 

ekonomi. Flera av dessa exempel skulle kunna verka i olika riktningar, mot positiva och 

negativa utfall, beroende på olika yttre faktorer och omständigheter. Den enda aspekt som 

förvaltningen kan vara säker på, är att det är en fördyrande åtgärd, då fler medarbetare 

behövs för att bedriva verksamheten. 

Bakgrund  
I en motion föreslås att ge Förskolenämnden i uppdrag att utarbeta en plan för att införa 6 

timmars arbetsdag i förskolan. Syftet är att Göteborg ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

I motionen framförs vikten av att barngrupperna har rimlig storlek, att det finns 

tillräckligt många förskollärare och hög personalkontinuitet. En förkortad arbetsdag tros 

medföra bättre balans mellan arbete och fritid, lägre sjukfrånvaro, fler arbetstillfällen och 

att det blir lättare att rekrytera nya medarbetare. 

 

Östra Göteborg 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-05-06 

Diarienummer N132-0380/19 

 

Handläggare Kristin Idskog 

 

Telefon: 

E-post: kristin.idskog@ostra.goteborg.se  
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Under 2018 genomfördes ett försök med 35 timmars arbetsvecka samt 5 timmars träning 

på arbetstid på en förskola i Bergsjön. Stadsdelsförvaltningen har inte tagit del av någon 

utvärdering av projektet, men under den tid då förskolan tillhörde stadsdelens 

organisation, så ökade antal sökande till lediga tjänster. Övriga eventuella effekter har 

stadsdelsförvaltningen ingen kunskap om. 

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv 
Arbetstidsförkortning sägs ibland kunna öka möjligheten till ett hållbart arbetsliv, men 

det finns även argument för motsatsen, då arbetstidsförkortning kan ha olika effekter på 

olika verksamheter. Då förvaltningen inte tagit del av några långsiktiga studier på 

effekterna av arbetsförkortning inom förskoleverksamhet, så kan förvaltningen inte lämna 

några synpunkter på hållbarhetsperspektivet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte tagit del av några ekonomiska kalkyler för en 

arbetstidsförkortning, men det kan konstateras att arbetstidsförkortning där heltidsmåttet 

ändras är en fördyrande åtgärd. Fler medarbetare kommer att behövas för att bibehålla 

samma kvalitet och öppettider i verksamheten. Varje anställd medför vissa fasta 

kostnader för arbetsgivaren, i form av t ex personaladministration, internt arbete och 

utbildning. Om dessa slås ut på färre arbetade timmar medför det en sänkt produktivitet. 

En liknande effekt kan sannolikt uppkomma om öppettiderna måste minskas på grund av 

arbetstidsförkortningen och lokal- och kapitalkostnader slås ut på färre 

verksamhetstimmar. 

Barnperspektivet 
Det är av signifikant betydelse att Göteborgs Stad har personal med rätt kompetens för 

sina uppdrag i alla verksamheter som vänder sig till barn, samt att medarbetare ska kunna 

kombinera sin anställning med föräldraskap utifrån olika familjekonstellationer.  

Det är också viktigt för barnen på förskolan med en kontinuitet bland förskollärarna. Då 

förvaltningen inte har erfarenhet av långvariga projekt av arbetstidsförkortning kan 

förvaltningen inte heller bedöma om arbetstidsförkortning faktiskt medför en lägre 

personalomsättning på längre sikt. Däremot kan det konstateras att arbetstidsförkortning 

innebär att det behövs fler medarbetare (även fler vikarier vid frånvaro) under en 

arbetsdag, och barnen skulle därmed få fler personer att lära känna och förhålla sig till. 

Jämställdhetsperspektivet 
Då arbetstidsförkortning är kostnadsdrivande, om samma öppettider ska hållas, skulle 

detta kunna ha en negativ effekt på löneutvecklingen. Eftersom förskollärare är ett 

kvinnodominerat yrke, så skulle en arbetstidsförkortning kunna medföra negativa 

konsekvenser för arbetet med jämställda löner. 

Mångfaldsperspektivet 
En arbetstidsförkortning medför ett ökat rekryteringsbehov. Detta skulle kunna vara 

gynnsamt ur ett mångfaldsperspektiv, då rekryteringsbasen kommer att behöva breddas 

ytterligare för att kunna tillgodose behovet av kompetens. 
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Miljöperspektivet 
Fler medarbetare per arbetsplats kommer medföra fler resor till och från arbetsplatserna. 

Om dessa påverkar miljön, beror på vilka färdmedel som används. 

Omvärldsperspektivet 
Arbetstidsförkortning skulle sannolikt göra Göteborg stad till en attraktiv arbetsgivare 

och underlätta kompetensförsörjningen inom förskolan på kort sikt. Dock kommer det att 

behövas fler medarbetare för att bemanna förskolorna, vilket skulle kunna innebära att 

efterfrågan ändå blir större än tillgången. Att det är lättare för arbetsgivaren att rekrytera 

innebär i sig ett minskat arbetskraftsutbud, vilket kan förvärra problemen på andra 

områden med brist på arbetskraft. Stadens demografiska utveckling tyder dessutom på att 

färre kommer att behöva ta hand om och försörja fler. Att i detta läge införa 

arbetstidsförkortning som kräver fler medarbetare per verksamhet, kommer att göra 

kompetensutmaningen ännu större. 

Förvaltningens bedömning 

Arbetstidsförkortning ses ofta som ett verktyg för att bli en attraktiv arbetsgivare. Vid en 

förskola i Bergsjön genomfördes 2018 ett projekt med 35-timmars arbetsvecka samt 5 

timmars träning på arbetstid. I början av projektet, när förskolan tillhörde stadsdelens 

organisation, så minskade sjukfrånvaron och det blev lättare att rekrytera medarbetare. 

Stadsdelsförvaltningen har dock ingen insikt om effekterna på längre sikt. Det kan även 

antas att eventuella långvariga hälsoeffekter blir synliga först efter längre tid med 

arbetstidsförkortning. Eftersom projektet även innefattade andra aktiviteter som träning, 

är det dessutom svårt att skilja på effekterna av åtgärderna.  

Det finns också ett antal risker och negativa konsekvenser förknippade med 

arbetstidsförkortning. Förutom att det är en fördyrande åtgärd, finns även en risk att 

eventuella effektiviseringskrav vid en arbetstidsförkortning kan ha negativ effekt på 

arbetstagarnas hälsa genom ökad stress. För förskolecheferna skulle även 

arbetstidsförkortning innebära en större arbetsbörda. Dels så får de fler medarbetare, och 

dessutom kommer schemaläggning och planering att ta en större del av deras arbetstid. 

Sammanfattningsvis så kan det finnas både positiva och negativa effekter av 

arbetstidsförkortning. Flera av de exempel som berörts skulle kunna verka i olika 

riktningar, mot positiva och negativa utfall, beroende på olika yttre faktorer och 

omständigheter. Stadsdelsförvaltningen anser också att det främst är 

Förskoleförvaltningen som kan bedöma förutsättningarna för att införa 

arbetstidsförkortning i deras verksamhet. 

Samverkan 
Information har lämnats i stadsdelsförvaltningens samverkansgrupp, FSG, 2019-05-22. 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 

Stadsdelsdirektör  Kristin Idskog 

   HR-chef 
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