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§ 108 

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag 
Dnr 3962-2018 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.   

Reservation 
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Norrbotten står inför en stor demografisk utmaning med en åldrande befolk-

ning och färre i arbetsför ålder, vilket medför att hälso- och sjukvården i 

framtiden kommer att behöva vårda fler patienter utan att öka andelen med-

arbetare i motsvarande grad. Sex timmars arbetsdag skulle medföra behov av 

väsentligt fler medarbetare.  

I lagstiftning och centrala kollektivavtal finns bestämmelser som rör arbets-

tider och arbetstidens förläggning. Utöver de centrala kollektivavtalen har 

Region Norrbotten slutit ett antal lokala kollektivavtal som reglerar veckoar-

betstid. Regionstyrelsen anser inte att det utifrån rådande bemanningsläge är 

möjligt att införa sex timmars arbetsdag. 

Sammanfattning 
Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att region-

fullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att starta ett försök med 6 tim-

mars arbetsdag i vården med bibehållen lön.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslag.  

Ärendet 
I lagstiftning och centrala kollektivavtal finns bestämmelser som rör arbets-

tider och arbetstidens förläggning. Utöver de centrala kollektivavtalen har 

Region Norrbotten slutit ett antal lokala kollektivavtal som reglerar veckoar-

betstid.  

Utveckling av verksamhet, organisation, arbetssätt, digitalisering och demo-

grafiska förändringar ställer krav på kompetensförsörjningen och hur resur-

ser används på bästa och effektivaste sätt. En viktig förutsättning för att klara 

dessa krav är en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning 

som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande och hållbart ar-
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betsliv. Region Norrbotten arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljö-

arbetet och hade år 2018 lägst sjukfrånvaro av samtliga regioner i Sverige. 

Norrbotten står inför en stor demografisk utmaning med en åldrande befolk-

ning och färre i arbetsför ålder, vilket medför att hälso- och sjukvården i 

framtiden kommer att behöva vårda fler patienter utan att öka andelen med-

arbetare i motsvarande grad. Sex timmars arbetsdag skulle medföra behov av 

väsentligt fler medarbetare.  

Bilagor:  
Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag 

Protokollsutdrag skickas till: 
HR-direktör 
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