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Under decennier har Vänsterpartiet drivit kravet på 6 timmars arbetsdag
med bibehållen heltidslön. Just nu pågår ett flertal försök med denna
arbetstidsreform på många platser och i flera kommuner runt om i
Sverige. Tiden är nu mogen för att påbörja arbetet med att genomföra det
i Halmstad kommun.
För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga.
Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än år 1970 då
beslutet om 40-timmarsvecka fattades i riksdagen. Resultatet av den
ökade produktiviteten har emellertid till största del tillfallit företagsägare
i större företag snarare än arbetarna. Vänsterpartiet vill använda en del av
det utrymme som ökad tillväxt ger till att förkorta tiden för lönearbete på
nationell nivå. Detta inte minst med tanke på det mervärde som skulle
skapas i form av sänkta sjukskrivningstal och minskad psykisk och
fysisk ohälsa - en vinst för såväl samhället som individen.
I de kvinnodominerade yrkena i Halmstad har vi höga sjukskrivningstal
och de måste sjunka. Det är dags att kommunen som arbetsgivare tar
detta på allvar. Ett sätt att göra det på är genom att genomföra en
arbetstidsförkortning. Inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad har alla
på pappret rätt till heltid. Eftersom många anställningar i grunden är
lägre än 100 % får personalen själva ansvara för att fylla upp sin övriga
arbetstid med vikariat, så kallad flytande tid. Detta skapar en stressfylld
situation och minskar den enskildes fritid, då man själv inte styr över när
man behövs. Man kan till och med bli återbetalningsskyldig om man inte
når upp till sin fulla arbetstid. Vi har också delade pass, som skapar
stress och ofrihet för den enskilde. En del anställda inom
Hemvårdsförvaltningen arbetar inte heller heltid eftersom vård- och
omsorgsarbetet är tungt. Det innebär att våra medarbetare bekostar sin
egen ”arbetstidsförkortning” med deltidslön och låga framtida pensioner,
vilket bidrar till att cementera könsskillnaderna i samhället. Den
offentliga verksamheten har här en särskild skyldighet att gå före och
öka kvinnors rättighet till ett liv på lika villkor som männen. Ett socialt
och ekonomiskt hållbart arbetsliv måste vara möjligt.

Frågan om 6 timmars arbetsdag handlar dessutom om verklig valfrihet
och ökat välmående. Genom att arbetstiden förkortas finns mer tid över
för intressen eller familj och vänner. Detta kan ge ett rikare kulturliv och
en friskare befolkning som kan ägna mer av sin tid till att välja vad de
vill göra. En arbetstidsförkortning kan dessutom göra Halmstad kommun
till en mer attraktiv arbetsgivare, vilket gör att vi lättare kan fylla våra
tjänster och samtidigt ge bästa möjliga service till våra invånare.
Vänsterpartiet vill att Halmstad kommun, som ett första steg i att införa 6
timmars arbetsdag med bibehållen lön, genomför försök på minst ett
äldreboende och i en hemtjänstgrupp inom Hemvårdsförvaltningen där
sjuktalen är höga. Projektet ska bland annat bygga på de erfarenheter
som har gjorts på Svartedalens äldreboende i Göteborgs stad.
Vänsterpartiet vill även att en studie genomförs i samverkan med
Högskolan i Halmstad angående försöksverksamhetens kort- och
långsiktiga effekter, avseende sjuktal, ökning av antalet heltider utan
flytande tid, kostnader samt nya arbetstillfällen.
Vänsterpartiet yrkar härmed följande:
1. Halmstad kommun genomför försök med att införa 6 timmars
arbetsdag med bibehållen heltidslön på minst ett äldreboende och i en
hemtjänstgrupp med höga sjuktal, med start 2016. Slutligt val av
försöksarbetsplatser tillfaller Hemvårdsnämnden.
2. Försöksverksamheten följs och utvärderas i samverkan med
Högskolan i Halmstad.
3. Eventuella kostnader för ovanstående förslag finansieras av
kommunens eget kapital.
4. Efter försöksperioden beslutas om fortsatt implementerande av 6
timmars arbetsdag inom Hemvårdsförvaltning och andra kommunala
förvaltningar och bolag.
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