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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 19 november 2019
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 143

Motion om att införa 80-90-100 som arbetstidsmodell
RV181925

Hans Jansson och Pratima Åslund, båda (V), föreslår i en motion inkommen
2018-11-13 att Region Västmanland utreder möjligheten att införa 80-90-100 som
modell, att Region Västmanland snarast startar upp pilotverksamhet inom lämplig
verksamhet, samt att pilotprojektet utvärderar efter 2 år.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande,
RF 2018-11-21 § 123 d).
Anmäls att beredningstiden för motionen vid fullmäktiges behandling har överstigit
ett år.
Regionstyrelsens yttrande
Region Västmanland har idag en arbetstidsmodell för de medarbetare som arbetar
ständig natt och rotation natt. Kollektivavtal finns med Kommunal, Vision, Naturvetarna och Vårdförbundet. Syftet med arbetstidsmodellen är att ge hälsosamma
arbetstider för berörda medarbetare med återhämtning genom en arbetstidsförkortning.
Om en arbetstidsförkortning enligt motionärernas förslag tillämpas på medarbetare
som arbetar ständig natt eller i rotation innebär det att de som har arbetstidsförkortning enligt innevarande arbetstidsmodell dessutom kan ta del av en ytterligare
arbetstidsförkortning. Det kan ge schemaläggningsmässiga konsekvenser som gör att
det behövs ytterligare personal eller ett ökat övertidsuttag för att upprätthålla
motsvarande bemanning som idag. Ett alternativ kan då vara att tillämpa den modell
som föreslås i motionen för enbart medarbetare som arbetar dagtid, vilket kan ge en
upplevelse av orättvisa för övriga medarbetare.
Region Västmanland har idag drygt 719 medarbetare i ålders åldersspannet 61 till 65
varav 201 arbetar i rotation eller ständig natt. Ett räkneexempel där vi ponerar att
10 % av åldersgruppen väljer ingå i modellen med en genomsnittlig lön (exklusive
läkarna) på 32 400 kr blir produktionsbortfallet 20 % men lönekostnaden reduceras
med 10 % och pensionsavsättningen kvarstår i sin helhet. Den kvarstående kostnaden
per år blir då ca 5,6 miljoner kronor per år. Ska dessutom den bortfallna produktionen ersättas blir det i exemplet 14 heltidstjänster med en tillkommande kostnad
motsvarande 8,2 miljoner kronor.
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En betydande del av regionens verksamhet sker i 24/7-verksamhet vilket skiljer
regionen från kommuner, som inte har lika stor andel medarbetare som arbetar på
det sättet. Det är korrekt att några kommuner, däribland Eskilstuna kommun, nyligen
har infört modellen, och Region Västmanland har valt att avvakta deras utvärdering
vilken ännu inte finns att tillgå. Inga regioner har ännu valt att införa en modell
liknande den som föreslås i motionen.
Regionstyrelsen vill också framhålla att överenskommelser om arbetstidsförkortningar eller andra förmåner bör nås genom kollektivavtal mellan marknadens parter
och inte genom politiska beslut.
I ärendet yttrar sig
Lena Johansson (S), Pratima Åslund (V) och Hans Jansson (V).
I ärendet yrkar
Lena Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Bilaga 9

Pratima Åslund (V)yrkar på återremiss av ärendet enligt bilaga, med följande
motivering: "Med anledning av att styret inte har tagit hänsyn till våra yrkanden i sitt
svar på motionen yrkar vi på återremiss."
Hans Jansson (V) yrkar bifall till motionen om yrkandet om återremiss faller.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot avslag och finner att motionen
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Pratima Åslund (V) begär votering.
Ordföranden meddelar följande omröstningsordning: JA för återremiss, NEJ för att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Bilaga 10

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 70 NEJ-röster. En ledamot är frånvarande.
Ordföranden finner därmed att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Reservationer
Johanna Ritvadotter, Hans Jansson, Niklas Strand, Pratima Åslund, Fredrik Stockhaus
och Heidi-Maria Wallinder, alla (V), reserverar sig till förmån för Johanna Ritvadotters
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter Hans Janssons yrkande mot regionstyrelsens förslag och
finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Bilaga 11

Motionen anses besvarad.

Reservation
Johanna Ritvadotter, Hans Jansson, Niklas Strand, Pratima Åslund, Fredrik Stockhaus
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och Heidi-Maria Wallinder, alla (V), reserverar sig till förmån för Hans Janssons
yrkande.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2019-11-26

Anderas Weiborn
Ordförande

Ingvar Jonsson

Mikael Andersson Elfgren

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-10-29 intygas:

Rätt utdraget intygas 2019-11-26

Eva Wilhelmsson

