
Arbetstidsförkortning  
 
Utdrag ur Vänsterpartiet Solnas budget för 2018: 
 
Vänsterpartiet avsätter pengar för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen 
lön för socialsekreterare och viss personal inom äldreomsorgen. Det är en viktig 
feministisk reform i två kvinnodominerade sektorer med relativt hög sjukfrånvaro. 
Arbetstidsförkortningen skulle locka fler anställda till staden, minska sjukfrånvaron 
och stressen och ge nöjdare medarbetare. 
 
Hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och svårt att rekrytera är vardag på 
exempelvis många socialkontor landet över. Solna är dessvärre inget undantag. 
Solna stad har inte råd, vare sig ekonomiskt eller samhälleligt, att personalgruppen 
socialsekreterare blir sjuka av utmattning eller byter arbetsplats. Samtidigt är bristen 
på socialsekreterare nationell och Solna stads ambition att vara en attraktiv 

arbetsgivare måste bli mer ambitiös än vad den är idag. Risken blir annars att staden 
inte kan uppfylla socialnämndens mål om att säkerställa att barn och ungdomar inte 
far illa. Med sex timmars arbetsdag skulle socialsekreterarna i staden både få en 
bättre arbetsmiljö och Solna skulle få lättare att attrahera socialsekreterare att söka 
arbete i kommunen med en kortare arbetsdag än grannkommunerna. Försök till 
arbetstidsförkortning med bibehållen lön prövas i flera kommuner runt om i landet 
med goda resultat, och vi vill att Solna också inför sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön för socialsekreterare. Dessutom visar ny svensk forskning från 
Stressforskningsinstitutet att kortare arbetstid minskar stress och att sömnen 
förbättras. 
 
Vi vill 
att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på sikt för socialsekreterarna. 
Det skulle sannolikt minska sjukfrånvaron och höja Solnas möjligheter att till sig 
socialsekreterare. Socialsekreterare är ett krävande arbete som bäst utförs av 
utvilade och friska socialsekreterare som trivs på jobbet. Vänsterpartiet har drivit 
igenom ett försök med arbetstidsförkortning för socialsekreterare i Sundsvall för att 
göra jobbet attraktivare och arbetsbelastningen rimligare. 
 
Vi vill  
att Solna gör ett försök till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom 
äldreomsorgen, en kvinnodominerad sektor med relativt hög sjukfrånvaro. Det är 
viktigt att den berörda arbetsplatsen inte är inne i något annat förändringsarbete 
gällande arbetstider eller bemanning. Det bör också vara en arbetsplats med 
utvecklingspotential angående arbetsmiljö, personalens hälsa eller att den har svårt 
att rekrytera och/eller behålla personal. Vi vill uppdra åt omvårdnadsnämnden att 
välja ut en lämplig arbetsplats i staden för att påbörja ett projekt med 
arbetstidsförkortning under 2019. 
 
Du hittar hela Vänsterpartiet Solnas budget här: 
http://solna.vansterpartiet.se/files/2017/11/V%C3%A4nsterpartiet-Budget-2018.pdf  
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