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Regionfullmäktige

Medborgarförslag om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioden

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioden. 

Bakgrund
Gabriel Walter, Kalmar, har lämnat ett medborgarförslag om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden för de som väljer att 
tidigare/senarelägga sin semester. Bakgrunden till förslaget är att 
arbetsgivaren på detta sätt skulle visa att medarbetarnas arbetssituation under 
sommarmånaderna tas på allvar, motivera medarbetare att 
senare/tidigarelägga sin semester samt att göra fler nöjda med sin semester.
Konsekvensen av medborgarförslaget innebär att de som lagt sin semester 
utanför semesterperioden har sex timmars arbetspass och övriga åtta timmars 
pass. Det skulle betyda att verksamheterna behöver kombinera olika långa 
arbetspass inom samma schemalag. Det innebär att samma pass inom 
verksamheten kan komma att bemannas av medarbetare som har sex 
respektive åtta timmars arbetsdag. 
Möjligheten att konstruera schema där sex- och åttatimmarspass blandas 
under sommar bedöms inte görligt. Särskilt bör betonas att dygnet runt 
verksamheten som i sin grund är svår att schemalägga genom detta förslag 
skulle få betydande svårigheter. Ytterst handlar det om att lösa bemanningen 
i regionens verksamheter. Sex timmars arbetsdag under sommaren för de 
som planerar sin semester utanför semesterperioden ses inte som en 
alternativ lösning för att underlätta bemanning under semesterperioden.
Mot bakgrund av det ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Helen Persson
HR-direktör

Magnus Ivarsson
förhandlingschef
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