KF 129
Nr 129. Motion av Frida Johnsson
(MP) om att öka makten över
arbetstiden
KSN-2011-0535
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till
föredragningen i ärendet.
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai
(alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari
Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen,
samt att i samband med utredningen, enligt
motionen, utgå ifrån att timkvoten på arbetsplatsen i normalfallet ska vara densamma, dvs,
att när någon väljer kortare arbetstid ska denna
tid fyllas ut av annan arbetstagare.
Uppsala den 23 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia Hamenius,
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna,
Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida
Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och
Emma Wallrup (båda V).
Ärendet
Frida Johnsson (MP) föreslår i motion, väckt
vid sammanträde den 31 oktober 2011, att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur
anställda i kommunen kan få en ökad makt
över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön. Motionen
återges i ärendets bilaga 1.
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Remissbehandling
Yttranden i frågan har inkommit från räddningsnämnden, styrelsen för teknik och service, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
samt styrelsen för vård och bildning.
Räddningsnämnden pekar på att möjligheterna
för att förverkliga förslagen enligt motionen är
olika för olika kategorier av medarbetare inom
räddningsnämndens ansvarsområden. Motionen är inte tillämpbar för räddningspersonal i
beredskap, som har annan huvudarbetsgivare,
men som under beredskap står till kommunernas förfogande. Nämnden menar dock att
för medarbetare inom utryckningsstyrkan och
andra tillsvidareanställda finns möjligheter att
förverkliga motionens förslag, bilaga 2.
Styrelsen för teknik och service uttrycker att
man inte ser någon anledning att förändra den
arbetsordning och de rutiner man för närvarande tillämpar och avvisar därmed motionens
förslag, bilaga 3.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att det finns en viss komplexitet i frågan
som gäller att kvitta lön mot arbetstidsförkortning. Sammantaget avvisar nämnden motionens förslag. Mot nämndens yttrande
har reservation anförts från (S), (V) och (MP)ledamöter, bilaga 4.
Styrelsen för vård och bildning pekar på att
arbetstidsförutsättningar regleras genom kollektivavtal, men att det ändå finns möjligheter
till individuellt anpassade förutsättningar för
arbetstidsöverenskommelser med enskilda
medarbetare. Styrelsen menar samtidigt att det
inte finns behov av ett särskilt fullmäktigebeslut i arbetstidsfrågan utan att detta ska vara
delegerat till chefer och ledare att avgöra, utifrån verksamhetens behov. Sammantaget avstyrker därmed styrelsen motionens förslag,
bilaga 5.
Föredragning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari
2012 (§ 57) Arbetsgivarpolicy för medarbetar-
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skap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan.
Uppsala kommun arbetar för närvarande med
en omvandling av hela arbetsgivarpolitiken,
som ett led i att kunna behålla – och förstärka
– den attraktivitet som ligger i ett starkt, välkänt och positivt arbetsgivarvarumärke. En
viktig utgångspunkt för ett starkt arbetsgivarvarumärke är att kommunen kan vara tydlig
med att tillämpa en enhetlig och sammanhållen
arbetsgivarpolitik. Arbetstidsfrågor är en del
av arbetsgivarpolitiken och denna del röner
också stort intresse och engagemang. Det
övergripande
inriktningsmål
som
för
närvarande är antaget av kommunfullmäktige
genom nu gällande Inriktning, verksamhet,
ekonomi (IVE 2012 – 2015) är ”möjligheter
till heltid ska utvecklas”.
I finanskommunalrådets förslag till Inriktning,
Verksamhet, Ekonomi 2013 – 2016 föreslås
inriktningsmålet att medarbetare ska erhålla
den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen
för verksamhetens behov. Genom att det uttrycks som ett inriktningsmål i kommande IVE
ska kommunen också löpande följa upp utvecklingen inom området. Till att börja med
krävs att kommunen genomför en kartläggning
av hur många som till exempel vill utöka till
heltidstjänst och hur många som önskar arbeta
mindre, inom olika verksamhetsområden.
Kommunen kommer därför under hösten 2012,
genom den planerade medarbetarundersökningen, ställa frågan till medarbetarna vilken
arbetstid de önskar. Därigenom fås ett första
kunskapsunderlag.
Motionärens önskemål om att öka medarbetarens makt över sin arbetstid ligger således väl
i linje med den beslutade inriktningen. Frågan
om att kunna välja kortare arbetstid istället för
höjd lön styrs av lönekollektivavtalens utformning. I nu gällande avtal är ingen medarbetare garanterad en lönehöjning. Det innebär att det inte finns en generell möjlighet att
kvitta lönehöjning mot ledighet.
Arbetstid är en aktuell samtidsfråga där det
generellt i samhället skett värderingsför-

skjutningar när det gäller synen på arbetstidens
förläggning och omfattning, Värderingsförändringarna har genomgående handlat om starkare
krav på ökad flexibilitet i arbetslivet. Aktuell
forskning visar också att själv kunna påverka
sin arbetstid kan ha en positiv inverkan på
hälsan. Flexibla arbetstider innebär att det blir
lättare med det så kallade livspusslet vilket
minskar stressen och är positivt för hälsan.
Flera studier pekar på sådana samband. Sammantaget kan det konstateras att graden av
egeninflytande över arbetstiden är en central
faktor som förmodligen är minst lika viktig
som hur mycket man arbetar.
Det finns i dagsläget en efterfrågan på flexibilitet när det gäller arbetstid från såväl medarbetarsidan som från verksamheten. Som ett led
i vara en attraktiv arbetsgivare, tar nu Uppsala
kommun steget att också kunna bli en förebild
för andra arbetsgivare genom att fastställa ett
inriktningsmål som säger att medarbetare ska
erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom
ramen för verksamhetens behov.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ska till att börja med genomföra en
kartläggning för att få kunskap om vilka sysselsättningsgrader medarbetarna önskar. Kartläggningen i sig genomförs inom given ram
inom kommunstyrelsen och innebär därmed
inte några nya ekonomiska åtaganden. Ytterligare ekonomiska konsekvenser kan därmed
ännu inte redovisas.

