Motion från Sverigedemokraterna i Haninge om att avskaffa de nya påtvingade 12timmarspassen inom äldreomsorgen
På senare tid har frågan om arbetstiderna inom äldreomsorgen väckt stor uppmärksamhet i
Haninge samt skapa ilska bland de anställda inom äldreomsorgen. Denna berättigade ilska
har extrema krafter försökt utnyttja, men god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden är
ingen höger-vän ste rf råga, utan något som berör alla som vill skapa en attraktiv arbetsplats
som förmår, både att behålla existerande och attrahera ny personal.
Under de kommande decennierna står Sveriges kommuner inför en otroligt stor utmaning.
Man kommer behöva anställa hundratusentals personer för att täcka upp för personal som
slutar av naturliga skäl, som pension. Det kommer att bli en huggsexa om en allt för liten
arbetskraft. Därför är det av största vikt att Haninge kommun redan idag visar att man är en
attraktiv arbetsgivare som man vill arbeta hos.
Att i detta läge försämra arbetstiderna för personalen inom äldreomsorgen blir då
kontraproduktivt. Det riskerar att resultera i att många inom den existerande personalen
lämnar sina jobb, samtidigt som Haninge får svårare att rekrytera ny personal. Dessutom är
det en kostnad att ersätta erfaren personal med nyrekryterad eftersom det tar tid att lära
upp personalen och ännu längre tid innan personalens fulla produktivitet uppnås. Kostnaden
för att ersätta en erfaren person med en nyrekryterad sägs åtminstone motsvara en årslön.
Det nya schemat med påtvingade 12-timmarspass under helger och nätter kommer resultera
i ökade kostnader för Haninge kommun, och inte de besparingar som schemat sannolikt var
tänkt att uppnå. Sd Haninge vill därför att man snarast ser över schemaläggningen i samråd
med representanter för personalen för att uppnå en lösning som inte skadar Haninges
varumärke. Under tiden bör de nya 12-timmarspassen omedelbart stoppas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Haninge att
kommunfullmäktige beslutar:

Att kommunen omedelbart upphör med påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen.
Att äldrenämnden ges i uppdrag att tillse att en dialog med personalen genomförs där man
tillsammans tar fram en modell för schemaläggning som både tillgodoser arbetsgivarens
behov av bemanning och kompetens och arbetstagarnas behov av god arbetsmiljö och
återhämtning.

För Sverigedemokraterna Haninge, 2019-09-26
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