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Följa taget  beslut i kommunfullmäktige 2021-10-11 gällande beredning av
motionen om borttagande av det påtvingade 12-timmarspasset inom
äldreomsorgen för beredning i kommunstyrelsen i januari 2022. För
slutbehandling i kommunfullmäktige 2022.

Under våren 2019 infördes heltidsresan inom kommunens äldreomsorg där vårdpersonalen fick
rätten att få heltidstjänstgöring om så önskades. På kommunens äldreboenden infördes ett
påtvingat långpass på 12 timmar med en rast på en timma. Skälet man uppgav var att det var
svårt att införa heltidsresan i nuvarande organisation och detta var enda lösningen. Det var
stora protester från personalen. Protesterna har fortsatt och är lika starka idag. Kommunal
lämnade en lista om hållbara arbetstider med 1 300 namnunderskrifter till
kommunstyrelsensordförande Meeri Wasberg 2021-12-13.

Vänsterpartiet och Moderaterna la en gemensam motion om borttagande av 12-timmarspasset
till kommunfullmäktige 2019-10-07

Ärendet kom upp i äldrenämnden 2020-02-13. Sedan kom ärendet i
kommunalrådsberedningens handlingar som ärende 2020-08-19. Då gjordes en beredning, men
ärendet kom aldrig vidare upp till kommunstyrelsen. På kommunstyrelsen 2021-09-27 fanns den
med på listan över motioner som inte hade slutbehandlats. På kommunfullmäktige 2021-10-11
la vi ett eget förslag om att motionen skulle beredas i kommunstyrelsen i januari 2022 och
slutbehandlas i kommunfullmäktige i februari  2022. Alla partier i oppositionen la likalydande
förslag och det röstades igenom.

Nu inför kommunstyrelsen i januari finns inte något ärende med om beredning av motionen om
12-timmarspasset. Det är en allvarlig brist att motioner inte slutbehandlas efter så lång tid. Även
en stor brist på respekt för belsut som tagits i kommunfullmäktige inte efterföljs. Detta är en
uppenbar fara för det demokratiska arbetet som ska vara ledstjärnan i kommunalt arbete.

Förslag till beslut:



- Att sätta in ett extra kommunstyrelsemöte som bereder motionen om borttagande
av 12-timmarspasset inom äldreomsorgen från V och M, därigenom följer  det
tagna beslutet från kommunfullmäktige 2021-10-11 om beredning av motionen i
januari i kommunstyrelsen 2022 och för slutbehandling i kommunfullmäktige i
februari 2022.
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