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Reservation
Ärende 8: Hemställan från vård- och omsorgsnämnden rörande
införande av valfrihetssystem inom särskilda boende
På kommunfullmäktige den 24 augusti 2020 yrkade Vänsterpartiet på att avslå förslaget
om hemställan från vård-och omsorgsnämnden att införa kundval inom särskilt boende
för äldre enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Vi yrkade även på att vård- och
omsorgsnämnden (VON) får i uppdrag att fortsätta med LOU upphandling och utveckla
egen regi för att på sikt fasa ut behovet av ramavtal för särskilt boende för äldre.
Vårt yrkande grundar sig i botten på idén att välfärden är till för alla och att vi
gemensamt skall finansiera och ta del av välfärden. Fokus inom välfärden och särskilda
boende skall vara den bästa omvårdnaden och livskvalitén för kunden, den boende.
Privata aktörer med vinstintresse kommer alltid att sätta den privata vinsten framför allt.
Vi anser att hela skattekronan skall gå till vår gemensamma välfärd där inte delar av
skattekronan blir vinster för privata aktörer.
Vi anser att införandet av LOV inte bara är ett illa underbyggt beslut utifrån underlaget
som i sig bygger på antaganden som ej går att härleda samt glädjekalkyler för hur
ekonomin skall utvecklas. Det är även ett bevis för hur oansvarigt den moderatledda
ledda minoritetskoalitionen i kommunstyrelsen förvaltar våra skattepengar.
Trots att vi i grunden motsätter oss beslutet om att införa LOV i särskilda boenden för
äldre har vi i nämndens forum samt i kommunstyrelsen försökt bedriva konstruktiv
oppositionspolitik för ett mindre dåligt beslut genom att påpeka de brister som vi
uppfattar i beslutet och dess beslutsgrundande dokumentation. Det finns ett antal
antaganden vi kan se som saknar stöd. Antagandet om att somatisk och demensvård
har samma driftskostnad motsätter vi oss. Detta då vi vet att äldre med demens sällan
även är somatiskt friska, det krävs därför även dubbel kompetens samt högre
bemanningsgrad för demensvård. Huddinge kommun har certifierat stjärnmärkt våra
demensboenden, ett tydligt tecken på att kommunen i sig är medveten om att det krävs
speciell kompetens vid demensboenden, och att speciell kompetens kostar.
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Vi anser att vi måste satsa på våra äldre. Det gör vi bättre genom att förstärka
arbetsmiljön för de som arbetar inom särskilda boenden i vår egen regi, ser till att
skattepengarna går till välfärden där den gör som störst nytta och där alla skattepengar
går till att skapa en bättre vård och boende samt livskvalitet för kommunens äldre som
behöver komma till särskilda boenden.
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