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Motion från Vänsterpartiet
Arbetstidsförkortning inom Socialtjänst och Äldreomsorg
Enligt svensk forskning från Stressforskningsinstitutet är det nu bekräftat att sex timmars
arbetsdag minskar stress och oro samt förbättrar de anställdas sömn. Vi vill att personalen ska
orka med sitt arbete, minska sjuktalen och välja att arbeta kvar på sin tjänst. Detta tänker vi att
sex timmars arbetsdag skulle bidra till. Även kommunen som arbetsgivare skulle framstå som
attraktiv med sex timmars arbetsdag och därigenom locka ny personal.
Sex timmars arbetsdag kan dessutom bidra till att fler arbetslösa får jobb. Samtidigt som
många idag sliter ut sig och långtidssjukskrivs, finns det många arbetslösa som desperat söker
arbete. Med införande av arbetstidsförkortning kan en del av dem som får ett jobb komma in
och avlasta dem som redan har ett. Detta skulle även kunna omvandla en del av de ofrivilliga
deltidsjobben till heltidsjobb.
Införande av sex timmars arbetsdag är också en feministisk reform för ett långsiktigt hållbart
arbetsliv. Det är vanligt förekommande att många kvinnor redan idag arbetar sex timmar (med
medföljande lägre lön) för att få ihop sin vardag, framförallt mammor med yngre barn.
Genom införandet av en arbetstidsförkortning sker både en arbetstids- och löneutjämning. De
försök som har genomförts i landet har generellt visat resultat på en personal som mår bättre,
är piggare, känner mer motivation och glädje för arbetet samt har hittat nya effektivare
arbetsmetoder.
Vänsterpartiet menar att en förkortad arbetstid till sex timmar per dag med bibehållen lön
kommer att främja hälsan hos personalen inom Socialtjänst och Äldreomsorg samt bidra till
en bättre arbetsmiljö. Dessa två verksamheter har valts utifrån att de har höga ohälsotal,
nationellt.
Vårt förslag avser i ett första steg gälla samtliga anställda i en arbetsgrupp inom
äldreomsorgen och samtliga anställda inom en enhet i Socialtjänsten, förslagsvis väljs de
arbetsgrupper med högst ohälsotal. Efter 1-2 år görs en utvärdering om effekten på
arbetsmiljö och hälsa. Faller det väl ut bör ett successivt utvidgande gälla fler arbetsgrupper
inom kommunen.
År 1919 infördes åtta timmars arbetsdag från att innan vara upp till 16 timmar som värst. Det
är nu 100 år sedan vår nuvarande arbetstid infördes. Vi anser att det är hög tid att följa den
forskning som visat att sex timmars arbetsdag skulle innebära goda effekter för hälsa och
arbetsmiljö.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

att

införa sex timmars arbetsdag inom en arbetsgrupp i Äldreomsorgen och en enhet
inom Socialtjänsten

att

genomföra en utvärdering efter 1-2 år
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