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En ny expertgrupp ska undersöka behovet av och möjligheten till 

arbetstidsförkortning i DIK:s olika yrken och branscher. 

Gruppens arbete pågår hösten 2019 och våren 2020. Vill du vara 

med? Sök senast 31 augusti! 

På uppdrag av kongressen 2018 ska DIK utreda frågan om 

arbetstidsförkortning för DIK:s medlemsgrupper. Expertgruppens 

uppdrag är att vara experter och rådgivare till utredningen som genomförs 

av DIK:s kansli och läggs fram till kongressen 2021. 

 

Under DIK:s paraply samlas en stor bredd av yrken och anställningsformer 

där arbetstid och arbetsmiljö varierar. Några har fasta tider, andra arbetar 

flexibelt eller på uppdrag. Vissa jobbar långt utöver överenskommen 

arbetstid, andra har en påfrestande arbetsmiljö där åtta timmars 

arbetsdag tär på krafterna.  

 

Expertgruppens uppdrag är att belysa situationen och undersöka behovet 

av och möjligheten till arbetstidsförkortning i DIK:s olika yrken och 

branscher. Gruppen ska i arbetet ta hänsyn till dagens föränderliga 

arbetsmarknad där digitalisering och globalisering gör att arbetstid, 

arbetssätt och arbetsmiljö förändras i snabb takt.  

 

Gruppens arbete och slutsatser ska sammanfattas i en skriftlig rapport till 

förbundsstyrelsen. Utöver detta kan gruppen själva besluta om aktiviteter 

inom ramarna för tilldelad budget. Möjliga aktiviteter kan vara att delta i 

relevanta forum för att bygga kunskap på området, eller att arrangera 

seminarium eller liknande där olika aktörer bjuds in att diskutera 

frågorna.  
 

Arbetet pågår under hösten 2019 och våren 2020 och kan vid behov 

förlängas. Under perioden hålls tre arbetsmöten/workshops på DIK:s 

kansli i Stockholm. Engagemanget i expertgruppen är ideellt och 

deltagarna förväntas utföra visst arbete mellan träffarna. En anställd på 

DIK:s kansli samordnar gruppen, faciliterar möten och sammanställer 

gruppens synpunkter och medskick till utredningsarbetet. 

 

DIK bistår med en budget på 50 000 kr för gruppens arbete. Budgeten ska 

täcka resor till möten som hålls på DIK:s kansli i Stockholm, ersättning för 
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förlorad arbetsförtjänst och eventuella aktiviteter inom ramarna för 

uppdraget. 

Expertgruppens arbete sammanfattas i en kort skriftlig rapport som läggs 

fram till DIK:s förbundsstyrelse i samband med att gruppens arbete 
avslutats. Rapporten ska beskriva det arbete som genomförts, samt 

redovisa möten och eventuella externa samarbeten eller arenor som 

gruppen deltagit i. Gruppen ska också skriva en rekommendation till 

förbundsstyrelsen om behovet av arbetstidsförkortning i DIK:s 

yrkesgrupper. 
 

Vill du delta? Skicka din ansökan till johanna.alm.dahlin@dik.se senast den 

31 augusti. Ansökan ska innehålla ett CV och en kort beskrivning som 

motiverar varför du vill vara med i expertgruppen. DIK ser gärna att en 

bredd av utbildningar, yrken och anställningsformer finns representerade 

i gruppen. Medlemskap i DIK är ett krav. 

 

Har du frågor? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via 

johanna.alm.dahlin@dik.se eller 08-480 040 13. 

 

DIK är facket för dig som arbetar eller studerar inom kulturell eller kreativ 

sektor. DIK har fler än 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i 

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt 

obundet. Läs mer på dik.se.  
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