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Haninge 
 
Kommunledningen får bakläxa om 12-timmarspassen 
 
Vänsterpartiet och Moderaterna lägger vid nästa kommunfullmäktige fram en gemensam motion 
mot påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen i Haninge kommun. 
 
Vänsterpartiet och Moderaterna är beredda att ta ansvar och hitta en lösning på de problem som 
uppstått inom äldreomsorgen. Idag finns ett stort missnöje med de påtvingade 12-timmarspassen, 
som lett till sämre arbetsmiljö och sämre kvalité. 
 
De som går fram med motionen är Veronica Pagard Salem (M), som är andre vice ordförande i 
äldrenämnden i Haninge kommun, och Åsa Bååth (V), som är ledamot i äldrenämnden i Haninge 
kommun. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige: 
 
1. Att kommunen omedelbart upphör med påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen.  
 
2. 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.  
 
 
 

- Vänsterpartiet och Moderaterna tycker olika om mycket men är villiga att samarbeta där vi 
tycker lika, för kommunens bästa. I det här fallet är vi överens om att kommunledningen inte 
gör tillräckligt för Haninges äldreomsorg. Vi vill skapa bättre arbetsförhållanden inom 
äldreomsorgen och göra yrket mer attraktivt i Haninge, säger Veronica Pagard Salem (M) 
 

- Det känns bra att Vänsterpartiet och Moderaterna stoppar försämringarna i arbetsmiljön i 
Äldreomsorgen i Haninge kommun. Tillsammans tar vi ett ansvar för att påbörja ett 
förbättringsarbete för personalen och en högre kvalité för de äldre, säger Åsa Bååth, (V) 
 

- Vi lyssnar på personalen och säger nej till de påtvingade 12-timmarspassen. Arbetsgivaren 
borde istället föra en dialog med de anställda och tillsammans arbeta fram en 
schemaläggning som förbättrar arbetsmiljön, säger Veronica Pagard Salem (M) 

- Det är bra med heltid. Inte minst för kvinnor som får bättre inkomster och sedermera bättre 
pension. Men då måste vi ha schemaläggning som gör att personalen orkar fram till pension, 
säger Åsa Bååth (V) 
 

- En god arbetsmiljö är grunden till att Haninge ska kunna erbjuda en kvalitativ äldreomsorg 
för både Haninges äldre och personal, säger Veronica Pagard Salem (M) 
 

- Många såg fram emot att få jobba heltid, men kommunens påtvingade 12-timmarspass är en 
riktig käftsmäll. Arbetsgivaren vill att personalen ska betala heltiden med sämre arbetsmiljö 
och utslitna kroppar, säger Åsa Bååth (V) 
 



- Vi är glada att Vänsterpartiet tillsammans med oss tar ansvar för att förbättra äldreomsorgen 
i Haninge. Det här gör skillnad, säger Veronica Pagard Salem (M) 
 

- Kommunen jobbar med en föråldrad schemamodell. Lägg scheman tillsammans med 
personalen på varje enhet på t ex 5-10 veckor och ibland dela på helgerna. Våga prova nya 
metoder, tycker Åsa Bååth (V) 

 

 
 

 
 
För frågor, kontakta;  

 
 

Veronica Pagard Salem (M)    Åsa Bååth (V) 
2:e vice ordförande i äldrenämnden   Ledamot i äldrenämnden 
070-499 23 66     073-958 40 68 
veronica.pagard@haninge.se    asa.bath@haninge.se 
 
Eller     Eller 
 
Alexander Sima       Patrik Olofsson 
Politisk sekreterare      Politisk sekreterare 
Moderaterna i Haninge    Vänsterpartiet i Haninge 
073-941 30 53     073-055 53 36 
     072-572 66 06  
alexander.sima@moderaterna.se    patrik.olofsson@haninge.se 
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