Motion:
Inför 6-timmars
arbetsdag
Under lång tid har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag
med bibehållen heltidslön. Detta krav är nu mer befogat än någonsin. En
kortare arbetstid kan bidra till att lösa många av de problem vi ser i
samhället idag: Arbetslöshet, sjukskrivningar, stress, brist på återhämtning och att klara jobba fram till pensionsåldern. Många kvinnor
beskriver att de vill arbeta heltid men inte orkar. Ohälsa drabbar framför
allt kvinnor.
I väntan på en lagstiftning om kortare arbetstid har flera kommuner och
landsting gjort egna försök med förkortad arbetstid. Där dessa har
utvärderats har de visat sig ha många positiva effekter.
Gislaveds kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora
problem när det gäller personalrekrytering. Behovet av nyrekryteringar
kommer att vara stort. Även om sjuktalen i Gislaveds kommun inte tillhör
de högsta så är varje sjukdag en dag för mycket. Sjukfrånvaro är inte
bara en fråga om hälsa och ekonomi för personalen utan också en fråga
om kvalitet och kontinuitet i verksamheterna.
Gislaveds kommun behöver redan nu anställa mer utbildad
omvårdnadspersonal än vad som finns tillgängligt på arbetsmarknaden.
Därför måste arbetet med människor få högre status och bli mer
attraktivt. Lön är naturligtvis en avgörande del men arbetsförhållanden är
viktiga.
Arbets- och privatliv har blivit allt mer pressat. Med en kortare veckoarbetstid med möjlighet till kortare arbetsdagar finns det mer tid till
återhämtning och mer tid till privatlivet och det så kallade livspusslet. Jag
är övertygad om att det leder till att fler skulle tilltalas av att arbeta inom
vård- och omsorgssektorn. Dessutom skulle detta underlätta rekrytering,
leda till färre sjukskrivningar och förmå personalen att stanna kvar i
branschen.
Ytterst handlar motionen om att vård- och omsorgsarbete är det
viktigaste jobbet som finns och om kvinnors arbetssituation.
Vänsterpartiet vill att Gislaveds kommun inför sex timmars arbetsdag,
dvs att 30 timmars veckoarbetsmått införs, med bibehållen lön inom den

kommunala vårdsektorn. Införandet ska utvärderas av följeforskare och
arbetsplatserna skall själva besluta och ansöka om de önskar delta.
Jag yrkar
- att försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 timmars veckoarbetsmått, med bibehållen lön genomförs inom den kommunala
vård- och omsorgssektorn.
- att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i försöksverksamheten.
- att försöksverksamheten följs och utvärderas av följeforskare.
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