
 

 

 

 

Fråga till Äldrenämndens ordf. Janet Ågren (S): 

 

Tänker S medvetet sabotera 

försök med 6 timmars 

arbetsdag? 

Till Umeå kommunfullmäktige 

2016-05-13 

 

Redan efter sex månader har det beslutats att Sjöjungfrun ska gå från en 

uppskattad sextimmars arbetsdag in i den kritiserade heltidsmodellen. 

Enligt besked från tjänstepersoner så beräknas försöket med 6 timmars 

arbetsdag på Sjöjungfrun avslutas den 17 november för att därefter gå in i 

den kritiserade heltidsmodellen.  

 

I den tjänsteskrivelse från 2015-12-17 som var ett svar på Vänsterpartiets 

motion om att utöka försöket med 6 timmars arbetsdag även inom 

hemtjänsten, och som S ställt sig bakom i Äldrenämnden, säger man ”att 

kommunen avvaktar resultatet av detta projekt innan beslut om utökning 

till verksamheter tas”. Uppenbarligen har man dock inga problem med att 

avsluta projektet på Sjöjungfrun innan försöket har utvärderats. Detta 

anser vi i Vänsterpartiet vara både motsägelsefullt och rimma illa med 

intentionerna i försöket, dvs. att förbättra arbetsvillkoren inom 

äldreomsorgen.  Om försöket faller väl ut och kan uppvisa positiva 

effekter både på den egna hälsan, arbetsmiljön och ekonomin i form av 

minskade sjuktal så borde en logisk följd vara att dels fortsätta försöket 

och dels fundera över möjligheten att göra dessa försök på fler och skilda 

verksamheter inom äldreomsorgen, så som hemtjänsten, i enlighet med 

V-motionen.  

 

Ett år är alldeles för kort tid för att kunna bedöma effekterna av 

sextimmarsförsöket, men responsen bland de anställda så långt har varit 

mycket positiv. Heltidsmodellen har däremot inte tagits emot väl av de 

anställda, på goda grunder.  Ska Umeå kommun som arbetsgivare klara 

av det stora rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen samtidigt som vi 

erbjuder attraktiva arbeten med goda arbetsvillkor så är det nu rätt läge 

att växla upp arbetet för att vara en seriös arbetsgivare som faktiskt tar till 

vara på medarbetarnas synpunkter. 

 

Fråga: 

Avser ni från Socialdemokraterna att sabotera försöket med sex 

timmars arbetsdag redan innan utvärdering har skett?  

 

 

Åsa Bäckström 

Vänsterpartiet
 


