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Motion till Lunds kommunfullmäktige

Trygga anställningar – slopa allmän visstid!
Allmän visstid är en otrygg anställningsform där arbetsgivaren utan sakliga grunder kan låta bli
att erbjuda fast anställning. Den siste mars 2019 hade Lunds kommun 978 månadsavlönade
och 152 timavlönade med anställningsformen allmän visstid.
Vänsterpartiet är medvetna om att det i perioder är nödvändigt att ta in vikarier i så väl
offentliga som privata verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om att täcka upp för någons
föräldraledighet eller sjukskrivning men också om att hantera tillfälliga arbetstoppar. Men
oavsett vad det är som är orsaken är det vår uppfattning att arbetsgivaren alltid ska motivera
varför det tas in en vikarie istället för att ge någon en fast anställning. Fasta anställningar ska
fortsatt vara det normala på svensk arbetsmarknad.
Vänsterpartiet driver på nationell nivå att anställningsformen allmän visstid försvinner, det kan
göras genom en enkel lagändring. Detta är en central fråga eftersom anställningsformen är
alltför vanligt bland exempelvis unga kvinnor. Otrygga jobb innebär att den arbetande blir än
mer utlämnad till arbetsgivaren. Det är svårare att larma om dålig arbetsmiljö eller dålig
verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar. Otrygga jobb försvårar facklig organisering
och ger i längden både sämre arbetsmiljö och en sämre välfärd. Sexuella trakasserier har visat
sig vara dubbel så vanliga för unga kvinnor på arbetsmarknaden om man arbetar under
otrygga anställningsformer. Så kan vi inte missköta skattepengarna!
Våra gemensamma skatter ska gå till en bra välfärd där personalen har bra villkor och
möjlighet att utvecklas. Då måste allmän visstid bort. Fram till att denna förändring blir
verklighet nationellt är det nödvändigt att offentliga arbetsgivare går före och slutar använda
otrygga anställningsformer som allmän visstid. En sådan reform skulle även innebära att
Lunds kommun blev än mer attraktiv arbetsgivare som skulle få lättare att både behålla och
rekrytera personal.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att Lunds kommun inte skall använda allmän visstid som anställningsform.
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