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RESERVATION
Ärende 8: Hemställan från vård- och
omsorgsnämnden rörande införandet av
valfrihetssystem inom särskilt boende
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag i kommunstyrelsen om att ärendet
ska avslås.
Bakgrund
Krisen till följd av coronaviruset har blottlagt situationen i äldreomsorgen med
många otrygga anställningar och alltför många som saknar utbildning inom vård
och omsorg. Vi vet sedan tidigare att privat driven äldreomsorg har lägre
bemanning och otryggare anställningar för personalen. Socialdemokraterna står
inte bakom de skrivningar i mål- och budget där det framgår att vård- och
omsorgsnämnden ska införa ett valfrihetssystem inom särskilt boende och vi
yrkar på att förslagen avslås.
Äldreomsorgen i Huddinge behöver i det här läget inte en omfattande
privatisering och en stor organisationsförändring som riskerar att påverka också
kommunens egna regi med tomställda lägenheter och därmed försämrade
intäkter som följd. Personalkostnader är en av största kostnaderna inom
kommunens verksamheter och minskade ekonomiska resurser leder till
neddragningar på personal i ett läge där vi istället behöver öka tryggheten och
förbättra villkoren. Timanställda som hoppar mellan avdelningar, eller fler delade
turer eller en uppsplittrande arbetsvardag för personalen är inte en bra lösning.
Vi sätter välfärden först och vill att vi istället ska vi satsa på våra äldre och de
som arbetar inom äldreomsorgen. Välfärdens pengar ska gå till välfärden. Privata

aktörer till skillnad från kommunal verksamhet kommer att eftersträva
ekonomiska vinster och vi är oroliga över att vinstjakten går ut över kvaliteten för
de äldre. Istället för privatiseringar och vinstjakt vill vi istället att kommunen tar
tag i problemen och ser till att fler anställda har möjlighet till vidareutbildning
och fasta anställningar. Istället för LOV tycker vi att kommunen kan fortsätta att
upphandla platser hos andra vårdgivare om det finns behov som inte kan
tillgodoses i den egna verksamheten.
När det gäller ersättningen i förslaget så är vi mycket tveksamma till att ha en
modell där det är samma ersättning för somatisk inriktning som för inriktning
mot demens. Inom demensvården behövs ofta dubbel kompetens och högre
bemanning då de med demenssjukdom ofta också har andra sjukdomar.
Huddinge kommun har certifierat sina demensboenden med stjärnmärkning.
Detta innebär att det finns en insikt om att demensvården behöver speciell
kompetens och den kompetensen kostar.
Äldre och deras närstående ska kunna påverka den vård, service och omsorg som
de äldre i Huddinge får. Delaktighet ska vara en del av vardagen exempelvis när
det gäller vad och när man vill äta och hur dagliga aktiviteter ska utformas. De
äldre ges större inflytande över vilken hjälp som ges och hur hjälpen ska utföras.
Det arbete som pågår för att öka delaktigheten ska fortsätta och utvecklas.
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