
Till Mörbylånga Kommunfullmäktige

Motion om att som projekt införa sex timmars arbetsdag inom delar av 
äldreomsorgen.

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid. Vi vet att många
yrken är ytterst krävande med utslitna kroppar och sjukskrivningar som följd. Många med 
heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker 
inte till. Idag väljer många, främst kvinnor, därför att arbeta deltid. Kortare arbetstid kan 
därför vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Förra året presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars 
arbetsdag med bibehållen full lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag 
på någon arbetsplats i varje landsting och i varje kommun i hela Sverige.

Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss 
friskare och göra att fler kan få jobba. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra 
för alla och inte bara för några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.

Runt om i landet pågår försök med kortad arbetstid och bibehållen lön. På äldreboendet 
Svartedalen i Göteborg kunde man efter två år uppvisa färre sjukskrivningar, mindre stress 
och bättre balans mellan fritid och arbete. På en Toyota-verkstad i Mölndal har verksamheten 
blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagets vinst har ökat vid införande av 
sex timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet i Mörbylånga vill införa ett treårigt projekt med sex timmars arbetsdag på ett 
särskilt boende och på ett hemtjänstområde. Det är belagt att kortare arbetstid och minskad 
stress minskar sjukfrånvaron och är bra för personalens hälsa. Samtidigt gör det kommunen 
till en mer attraktiv arbetsgivare, vilket är viktigt för personalförsörjningen när konkurrensen 
om personal ökar. En utvärdering efter tre år kan ge svar på dessa förhoppningar och vad det 
hela kostar samhällsekonomin.

Vänsterpartiet yrkar 

att ett treårigt projekt med sex timmars arbetsdag genomförs inom vissa 
delar av äldreomsorgen i Mörbylånga kommun.
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