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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

Försök med 6 timmars arbetsdag i hemtjänsten  
 

Under decennier har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen 

heltidslön. Detta krav är nu mer befogat än någonsin. En kortare arbetstid skulle kunna bidra till 

att lösa så många av de problem vi ser i samhället idag.  Arbetslöshet, sjukskrivningar, stress, 

klimatpåverkan, ork att jobba heltid och att jobba fram till pensionsåldern.    

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 ge många positiva 

effekter. 

Jönköpings kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora problem när det gäller 

personal inom äldreomsorgen. Dels fortsätter sjukskrivningarna att öka och dels är behovet av 

nyrekrytering stort. Månadsrapporten för januari – oktober 2016 visar på sjukfrånvaro på 7,9 % 

för personal som tillhör äldrenämnden. Hög sjukfrånvaro är inte bara en ekonomisk fråga utan 

också en fråga om kvalitet i äldreomsorgen. Det blir en ständig ström av vikarier som tvingas 

hoppa runt i olika hemtjänstgrupper eller på olika boenden och som omöjligt kan hinna lära 

känna sina omsorgstagare. 

Jönköpings kommun behöver redan nu nyanställa fler än vad som utbildas inom gymnasiets 

omsorgsprogram. Även om man lägger till vuxenutbildningen räcker det inte. Därför måste yrket 

bli mer attraktivt. Lönen är naturligtvis en del men även arbetsförhållandena är viktiga. 

Arbetslivet och även privatlivet har blivit allt mer pressat. Med en kortare daglig arbetstid finns 

det mer tid till återhämtning och mer tid att hinna med sitt privatliv. Vi är övertygade om att det 

leder till att fler skulle tilltalas av att arbeta inom äldreomsorgen och att det dessutom skulle leda 

till färre sjukskrivningar.    

Vänsterpartiet vill att Jönköpings kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på 

försök på en eller flera enheter inom hemtjänsten. Projektet ska utvärderas av följeforskare, 

exempelvis från Högskolan i Jönköping. Valet av vilken/vilka enheter som ska delta i projektet 

bör göras utifrån ansökan från personalen själva. Det slutliga urvalet görs av Äldrenämnden, i 

samråd med den eller dem som ska följa och utvärdera projektet. 

Vi yrkar 

att  kommunen genomför en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag med 

bibehållen lön på en eller ett par arbetsplatser inom kommunens hemtjänst med 

start under denna mandatperiod. 

att  denna försöksverksamhet följs och utvärderas av följeforskare. 
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