
 KF 6  28 januari 2019 
 
 

 

 Datum 
2019-01-24 

 

 
 Kommunfullmäktige 

Inlämnade motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motioner 
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i förskolan. Bilaga 1. 
 
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i socialtjänsten. Bilaga 2. 
 
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i äldreomsorgen. Bilaga 3. 
 
Motion av Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) om krav på redovisning av vinst för fristående 
pedagogiska verksamheter. Bilaga 4. 
 
Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i grundskolan. Bilaga 5. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  

Att Uppsala kommun i linje med motionens intentioner genomför ett försök med sex timmars 
arbetsdag, med bibehållen lön, på minst en förskola i Uppsala kommun. 

Att försöket pågår tre år för att därefter kunna analyseras och utvärderas. 

Tobias Smedberg, kommunalråd (V) 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige 2019-01-23 

Inför sex timmars arbetsdag på försök i förskolan 
Med sex timmars arbetsdag kan vi förändra vårt sätt att leva till det bättre. Samtidigt 
förbättrar vi våra möjligheter att klara kompetensförsörjning, minskar kostnader för 
sjukfrånvaro och stärker välfärdens innehåll. 

Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök i förskolan. 
Förkortad normalarbetstid är ett sätt att förbättra livskvalitén hos de som jobbar som hårdast. 
Kommunen blir mer attraktiv som arbetsgivare och vi kan locka den kvalificerade personal som 
behövs för förskoleverksamheten i en växande kommun. Det är ett sätt att minska stress och 
sjukfrånvaro, förbättra arbetsmiljö och skapa fler jobb. Genom förkortad arbetstid ges människor 
rätt att arbeta och tid att leva. 

I Vänsterpartiets budget har vi visat att ett försök är ekonomiskt genomförbart i Uppsala. Försök 
med sex timmars arbetsdag har genomförts i flera kommuner där Vänsterpartiet ingått i styrande 
konstellationer, oftast tillsammans med socialdemokrater. Det har genomförts försök i bland 
annat Göteborg, Nyköping, Umeå och Östersund, med goda kvantitativa och kvalitativa resultat. 
På Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, till exempel, har utvärderingar från ett försök med sex 
timmars arbetsdag visat att sjukfrånvaron har minskat markant och personalen upplever bättre 
hälsa och mer ork både på jobbet och i fritiden. 

Pedagogiken främjas när personalen får arbeta under gynnsamma förhållanden. Genom 
en förkortad arbetsdag får personalen mer kraft och mer tid för barnen. 

Bristen på förskolepersonal i kommunen har beskrivits som akut. För att möta behovet av 
kvalificerad personal nu och i framtiden behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön är en lösning på det. 

Förkortad normal arbetstid är en hållbarhets- och jämlikhetsreform. Med vår satsning får 
förskolepersonal bättre arbetsförhållande med bibehållen lön. Det är en satsning på att ge så 
många som möjligt chansen att leva bra och meningsfulla liv med ett hållbart och jämlik 
arbetsmarknad. Det är ett sätt att modernisera arbetsdagen och möta framtidens behov samtidigt 
som vi skapar fler jobb. 

Försöket är en kortsiktig kostnad för kommunen men en långvarig investering i samhället. Sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön leder till ökad sysselsättning och minskad sjukfrånvaro och 
gör att fler orkar jobba till pension. Detta innebär i slutändan inte en kostnadsökning utan i stället 
en besparing på sikt. 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet: 



Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (V) o 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige 2019-01-23 

Inför sex timmars arbetsdag på försök i socialtjänsten 

Med sex timmars arbetsdag kan vi förändra vårt sätt att leva till det bättre. Samtidigt 
förbättrar vi våra möjligheter att klara kompetensförsörjning, minskar kostnader för 
sjukfrånvaro och stärker välfärdens innehåll. 

Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök i socialtjänsten. 
Förkortad normalarbetstid är ett sätt att förbättra livskvalitén hos de som jobbar som hårdast. 
Kommunen blir mer attraktiv som arbetsgivare och vi kan locka den kvalificerade personal som 
behövs för socialtjänstens verksamhet i en växande kommun. Det är ett sätt att minska stress 
och sjukfrånvaro, förbättra arbetsmiljö och skapa fler jobb. Genom förkortad arbetstid ges 
människor rätt att arbeta och tid att leva. 

I Vänsterpartiets budget har vi visat att ett försök är ekonomiskt genomförbart i Uppsala. Försök 
med sex timmars arbetsdag har genomförts i flera kommuner där Vänsterpartiet ingått i styrande 
konstellationer, oftast tillsammans med socialdemokrater. Det har genomförts försök i bland 
annat Göteborg, Nyköping, Umeå och Östersund, med goda kvantitativa och kvalitativa resultat. 
På Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, till exempel, har utvärderingar från ett försök med sex 
timmars arbetsdag visat att sjukfrånvaron har minskat markant och personalen upplever bättre 
hälsa och mer ork både på jobbet och i fritiden. 

En av tre socialsekreterare mår dåligt på grund av arbetsmiljön. Hög arbetsbelastning och 
personalomsättning gör att många väljer att sluta eller måste sjukskrivas. Socialsekreterare har 
högst andel startade sjukfall till följd av stress på hela arbetsmarknaden. När den ordinarie 
personalen inte orkar jobba behövs tillfälliga lösningar, ofta till hög kostnad och med försämrad 
kontinuitet som följd. Det är helt enkelt ett hot mot välfärden. 

Samhället bär kostnaderna för den bristande arbetsmiljön i socialtjänsten. I pengar, och när 
medborgarna som behöver socialtjänstens stöd drabbas. Förkortad normalarbetstid är ett sätt att 
förbättra arbetsmiljön och få till den fungerande socialtjänst som måste finnas om vi ska ha en 
välfärd att lita på. Fler kollegor att dela arbetsbördan med och mer tid till återhämtning innebär 
förbättrad kontinuitet och en socialtjänst som kan attrahera och behålla personal. 

Försöket innebär en kortsiktig kostnad för kommunen men en långvarig investering i samhället. 
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön leder till ökad sysselsättning och minskad 
sjukfrånvaro och gör att fler orkar jobba till pension. Detta innebär i slutändan inte en 
kostnadsökning utan i stället en besparing på sikt. 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet: 

Att Uppsala kommun i linje med motionens intentioner genomför ett försök med sex timmars 
arbetsdag, med bibehållen lön, på minst en arbetsplats inom socialtjänsten i Uppsala kommun. 

Att försöket pågår i tre år för att därefter kunna analyseras och utvärderas. 



Motion till Uppsala kommunfullmäktige 2019-01-23 

Inför sex timmars arbetsdag på försök i äldreomsorgen 

Med sex timmars arbetsdag kan vi förändra vårt sätt att leva till det bättre. Samtidigt 
förbättrar vi våra möjligheter att klara kompetensförsörjning, minskar kostnader för 
sjukfrånvaro och stärker välfärdens innehåll. 

Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök i 
äldreomsorgen. Förkortad normalarbetstid är ett sätt att förbättra livskvalitén hos de som 
jobbar som hårdast. Kommunen blir mer attraktiv som arbetsgivare och vi kan locka den 
kvalificerade personal som behövs för äldreomsorgen i en växande kommun där fler lever 
längre. Det är ett sätt att minska stress och sjukfrånvaro, förbättra arbetsmiljö och skapa fler 
jobb. Genom förkortad arbetstid ges människor rätt att arbeta och tid att leva. 

I Vänsterpartiets budget har vi visat att ett försök är ekonomiskt genomförbart i Uppsala. 
Försök med sex timmars arbetsdag har genomförts i flera kommuner där Vänsterpartiet 
ingått i styrande konstellationer, oftast tillsammans med socialdemokrater. Det har 
genomförts försök i bland annat Göteborg, Nyköping, Umeå och Östersund, med goda 
kvantitativa och kvalitativa resultat. På Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, till exempel, 
har utvärderingar från ett försök med sex timmars arbetsdag visat att sjukfrånvaron har 
minskat markant och personalen upplever bättre hälsa och mer ork både på jobbet och i 
fritiden. 

Utvärderingen från Svartedalen visar på en minskning av 4,7% i sjukskrivningar som en 
effekt av försöket. Personalens upplevda hälsa, det vill säga känslor av pigghet och trötthet, 
stress och sömnkvalitet, förbättrades med 10,9% genom försöket. Försöket har levererat 
resultat när det gäller sjukskrivningar och personalens välmående. 

Cirka 136 000 undersköterskor arbetar inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. 
Nio av tio av dem är kvinnor. Många slits ut i förtid på grund av stress och hög 
arbetsbelastning. Behovet av personal inom äldreomsorgen är redan hög och kommer att 
öka under kommande år i takt med att befolkningen åldras. Försöket på Svartedalen har 
visat att en förbättrad arbetsmiljö är nåbar genom förkortad normalarbetstid. Det är ett sätt att 
göra yrket mer attraktivt, mer hållbart, och mer jämställt. På så sätt skapar vi ett Uppsala som 
är bra för alla, både de som arbetar inom äldreomsorgen och de som vårdas. 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet: 

Att Uppsala kommun i linje med motionens intentioner genomför ett försök med sex timmars 
arbetsdag, med bibehållen lön, på minst en arbetsplats inom äldreomsorgen i Uppsala 
kommun. 

,ektt-f4ssöket år i tre år för att därefter kunna analyseras och utvärderas. 

\ 
Tob as Sme erg, korrffiunalråd och gruppledare (V) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  o 



Motion: Krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter med 

enskilda huvudmän 

 

I förslaget för ersättning av pedagogisk verksamhet 2019, som bifölls på december-

sammanträdet 2018, gjorde Feministiskt Initiativ ett särskilt yttrande om problematiken i att 

fristående verksamheter med enskilda huvudmän inte måste redovisa vad av ersättningen som 

går till pedagogisk verksamhet, och vad som plockas ut i vinst. Vi vill nu att kommunen inför 

kommande verksamhetsår kräver redovisning från fristående verksamheter med enskilda 

huvudmän där det specificeras exakt som vad gått till pedagogisk verksamhet och vad som 

har plockats ut i vinst.  

 

Det har blivit tydligt att det råder olika åsikter om huruvida fristående verksamheter inom 

välfärdsinstitutioner ska finnas inom Uppsala kommun. Feministiskt Initiativ ställer sig 

kritiskt mot fristående aktörer inom pedagogisk verksamhet, men oavsett ideologi eller åsikt 

om vinstdrivande verksamheter ser vi dock att ett krav på redovisning skulle vara gynnsamt 

för kommunen.  

 

Att kräva redovisning av vinstuttag är knappast kontroversiellt, det skulle heller inte motsvara 

betungande uppgifter för verksamheterna. Varje seriöst driven verksamhet har redan tillgång 

till nämnda siffror, skillnaden skulle endast vara att kommunen och offentligheten får tillgång 

till dessa. Att skattepengar går till kommunens barn och unga motsätter sig få, om de däremot 

stoppas i egen ficka anser vi att kommunens invånare och skattebetalare har rätt att se hur 

deras pengar används. Det är en fråga om demokrati och transparens.  

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

 

- Att fristående pedagogiska verksamheter med enskilda huvudmän måste redovisa till 

kommunen vad som går till pedagogisk verksamhet, och vad som plockas ut i vinst 

 

- Att samma redovisning från ovanstående att-sats även kan begäras ut som allmän 

handling av offentligheten 

 

 

Stina Jansson, (FI)  

Lovisa Johansson, (FI) 

 

 

 



Sida 1 av 2 

Spes-41' gokrate~ 

Motion om pulsträning i grundskolan 

Flera forskningsstudier fastslår att fysisk aktivitet förbättrar inlärningen hos barn och unga 
samtidigt som andra studier visar att dagens unga rör på sig i allt lägre utsträckning. Idag når 
endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna når de nationella rekommendationer som 
finns för hur mycket barn och ungdomar bör röra på sig. Att eleverna i och med pulsträningen 
får mer motion är även det välkommet och nyttigt men huvudskälet till att införa pulsträning 
är att förbättra studieresultat i teoretiska ämnen. 

Pulsträning för elever har varit i fokus de senaste åren och andelen skolor som inför detta, 
både som frivilligt val och som obligatorisk del ökar stadigt. Svenska elevers resultat sjunker 
i PISA-undersökningarna och allt som kan göras för att förbättra chanserna för elevers 
möjlighet till ökad inlärning och bättre studieresultat är av stor vikt. 

Idén till pulsträning kommer från början från USA. Pulsträningen går ut på att utövaren ska 
befinna sig inom ett visst pulsintervall, ca 80 % av maxpulsen under 20-25 minuter av aktiv 
träning. Den bevisade effekten är att eleverna får både bättre koncentration på lektionerna och 
kraftigt förbättrade studieresultat i teoretiska ämnen. 

Skolor i bland annat Västervik, Kalmar, Ljungby och Mörbylånga har redan testat pulspass 
och på de skolorna vittnar lärare om förbättrad koncentration och prestation. (svt.se ). 1 skolor 
där detta testats så har pulspassen legat tidigt på schemat och därefter har 
koncentrationskrävande ämnen lagts i schemat. Ytterligare en konsekvens är att andelen 
halvsovande och morgontrötta elever minskat rejält och att det blivit mindre stök i 
klassrummen (gp.se ) . I Ljungby kommun har man sökt ett nyinstiftat stadsbidrag för att köpa 
in pulsmätare och utrustning till elever och skolor. 

I det så kallade Bunkefloprojektet så gjordes en 9 år lång studie på hur studieresultat kopplas 
till fysisk aktivitet och resultatet visade att 96 % av de med utökad fysisk aktivitet klarade 
grundskolans mål och blev behöriga till gymnasiet jämfört med kontrollgruppen där endast 
89 % klarade av grundskolans mål och blev behöriga. De ämnen där eleverna blev signifikant 
bättre var svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa. 



Kent Kumpula 
Ersättare, SD 

Sida 2 av 2 

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående att så många skolor som möjligt i 
Uppsala kommun satsar på pulsträning eftersom vi är övertygade om att det är välinvesterade 
pengar som ger avkastning inte bara i bättre studieresultat för våra barn utan också i nyttiga 
bieffekter i form av förbättrad elevhälsa. 

I en studie av Viksell & Grönstedt (2017) analyseras fördelar och nackdelar med pulsträning 
samt att de ger en sammanställning av erfarenheten som finns från de skolor som redan infört 
pulsträning och inför införandet och deras gedigna arbete kan ligga till grund för att på bästa 
sätt utarbeta pulsträning i Uppsalas skolor. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Uppsala kommun arbetar för att införa pulsträning på kommunens grund- och 
gymnasieskolor. 

• Att Uppsala kommun i samråd med utbildningsnämnden undersöker möjligheten att 
genomföra en upphandling av utrustning avsedd för pulsträning i skolan. 

• Att Uppsala kommun tar fram en tidsplan om när pulsträning ska införas. 

Uppsala 19-november-2018 

i 
Lisen Burmeister 
Ledamot, SD 

Källor: 

Viksell & Grönstedt, 2017. Pulsträning för ökad inlärning?. Gymnastik och idrottshögskolan. 
https://gih,diva-porta1.org/smashiget/diva2:1187651/FULLTEXT03.pdf  2018-11-19 

Svt.se: https://www.svt.se/nyheter/lokaltismalandlpulstraning-i-skolan-sprider-sig  2018-1 1-1 9 

Gp. se: http://www. gp.se/nyheter/g1/4C3%.B6teborg/betygen-st  iger-med-p u Isen-1.4653740  2018-11-19 
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