
”Målet med samhällsutvecklingen
måste vara att kunna ägna en
större del av livet åt att leva.”

Vänsterpartiet Knivsta 2018

Vi vill få ditt förtroende att bygga framtidens Knivsta.

Rösta på Vänsterpartiet
den 9:e september!

6 timmars 
arbetsdag
Goda arbetsvillkor



Arbetsvillkor  

Under lång tid har arbetsvillkoren på svensk arbets-
marknad urholkats. Hela samhället har påverkats. 
Otrygga anställningsformer har skapat en nygammal 
klass av prekära arbetare. Säger man ifrån riskerar 
man att stå utan arbete nästa dag. Några sitter med 
mobilen i handen och väntar på ett påhugg, inte olikt 
svunna tiders daglönare. Andra är projektanställda, 
visstidsanställda eller bemanningsanställda. De har lite 
att säga till om, små möjligheter att organisera sig fack- 
ligt och utan säker inkomst är det näst intill omöjligt 
att få ett hyreskontrakt eller bostadslån och skapa sig 
en framtid.

I Vänsterpartiets Knivsta går det offentliga före och 
stärker lönearbetarnas rättigheter och inflytande. Här 
ställer kommunen krav på kollektivavtal eller kollek-
tivavtalsmotsvarande villkor i upphandlingar. Vi an-
ställer inte under otrygga anställningsformer, allmän 
visstid ska bort och vi använder inte bemanningsföre-
tag. Heltid är en rättighet och de anställdas inflytande 
över arbetsvillkoren stärks. Det ska löna sig att arbeta. 
Löner och arbetsvillkor ska inte pressas.

Genom hela historien har människans produktivi-
tet utvecklats. Teknikens utveckling har gjort att 
vi behöver allt mindre tid for att göra samma jobb.

Sex timmars arbetsdag

Samtidigt drar de rikaste i världen och Sverige ifrån. 
Här finns ett val att göra. Vinsterna från teknikens 
utveckling kan gynna aktieägarna medan flertalet 
fortsätter stressa och slita ut sig. Eller så kan tek-
nikens utveckling ge flertalet mer tid att leva – med 
bibehållen lön for samma jobb. Målet med samhälls-
utvecklingen måste vara att kunna ägna en större 
del av livet åt att leva.

Ett första steg i rätt riktning är att införa sex tim-
mars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun. 
Vänsterpartiet Knivsta vill börja med kommunal 
verksamhet där det idag är svårt att rekrytera och 
där man är beroende av dyra konsulter. På sikt ska 
reformen byggas ut tills den omfattar alla.
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”Allmän visstid
ska bort och vi 
använder inte 
bemannings-
företag”
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