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För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad
fråga. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än när
40-timmarsveckan slutligen infördes efter beslut i riksdagen under
tidigt 70-tal. På nationell nivå vill Vänsterpartiet använda det
utrymme som ökad tillväxt har gett till att förkorta tiden för
lönearbete, inte minst med tanke på det mervärde som skapas
genom sänkta sjukskrivningstal och mindre fysisk och psykisk
ohälsa.

1 de kvinnodominerade verksamheterna i Gislaveds kommun har
deltid alltid varit norm. Beslut har funnits i många år om att heltider
ska erbjudas utan något större synligt resultat. Nu annonseras alla
tjänster from 1 januari 2015 som heltidstjänster och alla som redan
har en tjänst ska vara anställd på heltid senast 31 december 2016
med möjlighet till tjänstledighet. Projektet “Heltid en rättighet —

deltid en möjlighet” är ofinansierat och intresset är inte stort.
Varför? Kvinnors arbetssituation kommer att försämras dvs, den
som vill arbeta heltid får fler arbetsplatser och antagligen arbeta
helger oftare. Risken är stor att kvinnors hälsa påverkas negativt.

Arbetslösheten är fortsatt hög. Inflyttningen sista tiden är positiv.
Antalet äldre ökar, antalet sökande till vård- och omsorgs
utbildningar minskar och många kvinnor i den så kallade rekord
generationen kommer att gå i pension framöver. Nya arbetstill
fällen måste skapas där kommunen har ett stort ansvar
tillsammans med övriga aktörer. Att arbeta i Gislaveds kommun
måste bli attraktivt av flera skäl och inte minst för att säkra
tillgången på arbetskraft.



Politiken måste gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart
arbetsliv ska vara möjligt även för kvinnor. Vänsterpartiet vill att
Gislaveds kommun kompletterar möjligheten att arbeta heltid med
att införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök på en
eller flera områden/enheter. Under tiden ska sjuktalen, ökning av
antalet heltider samt nya arbetstillfällen följas. Kvinnors arbets
situation, hälsa och sociala liv ska inte försämras till priset av att vi
äntligen har möjlighet att arbeta heltid och försörja oss.

• Vänsterpartiet yrkar på att försöksverksamhet med 6-
timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och
genomförs med start under 2016. Under tiden ska

, sjuktal, ökning av antalet heltider samt nya

7/ arbet tillfällen följas.
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