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Hostens debatt och manga vittnesmal om hot mot kvinnor, sexualiserat vald och
overgrepp, kvinnors utsatthet pa arbetsmarknaden kan knappast ha undgatt
nagon. Den s.k. #metoo rorelsen har satt djupa avtryck. Det ar dags aven for
kommunerna som arbetsgivare att ta alia dessa kvinnors vittnesmal pa allvar.
En sarskild svarighet for manga kvinnor ar dom otrygga anstallningsvillkor man
erbjuds. Oilka deltidsanstallningar, projektanstallningar, timanstallningar och
annat gor det mycket svart for den som ar utsatt att vaga anmala trakasserier.
Man uppfattas som besvarlig och far ofta nog inte fortsatt anstallning. Detta
galler inte bara inom s.k. fria yrken inom kulturomradet, det galler aven for
kvinnor anstallda inom valfardsyrkena.
Darfor yrkar vi
att alia kommunanstallda ska fa utbildning om sexualiserat vald och vald i nara
relationer.
att alia kommunanstallda ska fa utbildning i jamstalldhetsarbete.
att foretag som kommunen upphandlar tjanster av ska kunna uppvisa att
foretaget utbildat sin personal om sexualiserat vald och vald i nara relationer.
att foretag som kommunen upphandlar tjanster av ska kunna uppvisa att
foretaget utbildat sin personal i jamstalldhet inom arbetslivet.
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Under vinterhalvaret drabbas manga anstallda inom forskolan av vinterkraksjuka och andra sjukdomar som sprids mellan barnen och personalen. Man
brukar vara noga med att saga till foraldrarna att halla barnen hemma vid utbrott
av olika sjukdomar. Det borde vara lika sjalvklart att personalen stannar hemma!
Ett stort bekymmer pa manga arbetsplatser ar sjuknarvaro. Att vara hemma for
sjukdom ar alldeles for dyrt for manga lagavlonade i kvinnodominerade
yrkesgrupper - inte minst galler detta forskolans personal. Kostnaden for en
karensdag vid varje tillfalle som man blir sjuk kanns alldeles for mycket i
planboken!
Vansterpartiet i Falkenberg vill att kommunen ska ga fore som arbetsgivare. Ett
steg vore att slopa karensdagen for personalen i forskolan under vinterhalvaret,
oktober till och med mars manad. Vi tror att detta skulle innebara att man
minskar sjukfranvaron i forskolan, att korttidsfranvaron skulle minska. Det ar
ocksa ett satt att gora kommunen mer attraktiv som arbetsgivare.
Karensdagen kan inte slopas enligt lagstiftning. Daremot kan man losa detta "pa
teknisk vag". Det finns kommuner som kompenserar i efterhand. Det kan
handla om att karensen dras men att den anstallde senare ersatts med en
engangsersattning, som ett slags forman.
Vastra Gotalandsregionen har sedan 2008 tagit bort karensdagen for personal pa
sjukhusens vardavdelningar nar det galler konstaterade utbrott av
vinterkraksjukan. En annan losning kan vara att arbetsgivaren beordrar den som
ar sjuk att stanna hemma pa grund av smittorisken. Da kan arbetsgivaren betala
ut full Ion. Detta ar nagot som bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala
pro vat, nar vinterkraksjukan harjat som mest.
Vi yrkar att kommunen tar fram en teknisk losning enligt ovanstaende for att
kompensera forskolepersonal for karensdagen under vinterhalvaret.
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