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Under decennier har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars
arbetsdag med bibehållen heltidslön. Arbetstidsförkortning har för oss
alltid varit en prioriterad fråga utifrån den ständiga dragkampen mellan
arbete och kapital. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än
år 1971 då beslutet om 40-timmarsvecka fattades i riksdagen. (V) vill
använda en del av det utrymme som ökad tillväxt ger till att förkorta
tiden för lönearbete på nationell nivå, inte minst med tanke på det
mervärde som skulle skapas i form av sänkta sjukskrivningstal och
minskad psykisk och fysisk ohälsa.
Under vårt gemensamma (S) och (V)-styre under mandatperioden 201014 drev vi igenom en satsning på 25 miljoner till äldreomsorgen till
förbättrade arbetsvillkor. Poängen var att personalen själva skulle komma
med förslagen för hur man skulle förbättra arbetsvillkoren på just deras
arbetsplats, ett genialiskt sätt att utveckla ett välfärdsområde. Som ett
resultat av satsningen har startskottet nu gått för införandet av 6 timmars
arbetsdag på vårdboendet Sjöjungfrun. Ingen är gladare än vi över att vi
äntligen fått majoritet för ett genomförande.
I den kvinnodominerade äldreomsorgen är deltidsarbete mer norm än
heltid. Sjukskrivningstalen vittnar om att det är kraftigt sammankopplat
med arbetsvillkoren. Medarbetarna bekostar därmed sin egen
”arbetstidsförkortning” med deltidslön och låga framtida pensioner. Den
enskilda medarbetaren subventionerar arbetsgivarens underlåtenhet att
planera arbetet så att heltider kan ersätta deltider. Politiken lokalt måste
gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara
möjligt. Tiden är mogen för att inte bara genomföra ett, utan flera,
projekt inom äldreomsorgen med sex timmars arbetsdag i Umeå kommun
då det med goda resultat genomförts på flera håll i landet och inom olika
verksamhetsområden – även privata.
Vänsterpartiets första motion i ämnet betonade att vi ville införa 6
timmars arbetsdag på försök inom en eller flera olika enheter inom
äldreomsorgen. Hemtjänsten är den verksamhet härnäst som bör
involveras i försöket med arbetstidsförkortning. Det röda Umeå blir då

det norrländska och feministiska skyltfönstret för försök med
arbetstidsförkortning, jämte att våra vänsterpartistiska kamrater nu fått
igenom försök med sextimmars arbetsdag inom Västerbottens läns
landsting.
Vänsterpartiet yrkar att:
–

en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön genomförs inom en eller flera
arbetsgrupper inom hemtjänsten

–

det slutliga urvalet ska ske i samråd mellan
Äldrenämnden, Personalutskottet och
Jämställdhetsutskottet.
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