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Protokollsanteckning
Ärende 3: Delårsrapport per 31 mars 2020 för vård- och omsorgsnämnden.
Det känns tämligen meningslöst att läsa denna rapport. Den genomsyras av besparingskrav
och privatiseringsiver. Man kunde när man läser den tro, att Coronapandemin inte drabbade
oss i februari och att den inte alltmer präglar praktiskt taget hela vår tillvaro. Pandemin nämns
eftersom den orsakar osäkerhet gällande prognoserna. Men i övrigt verkar det vara business as
usual.
Det känns inte helt bekvämt att, i ljuset av pandemin och hur den drabbat många äldre inom
särskilda boenden, och de orsaker som förefaller ligga bakom detta, läsa ”För att nämnden ska
uppnå en budget i balans förutsätts /verksamheten i/ (undertecknads tillägg) egen regi
genomföra åtgärder under året med 9,5 miljoner kronor”. Åtgärderna som åsyftas är i
praktiken personalneddragningar. Det som behövs inom äldreomsorgen just nu är definitivt
inte personalneddragningar! Det torde och borde vara uppenbart för alla!
Nämnden har fyra utvecklingsåtaganden ”som löper enligt plan”. Två av dessa handlar om att
snabbt privatisera så mycket som möjligt av den delen av kommunens kärnverksamhet som
handlar om att driva särskilda boenden. Det ena handlar om att häften av alla kommande nya
särskilda boenden ska byggas och drivas av fristående aktörer. Det andra handlar om att
förbereda för att införa, som koalitionen uttrycker saken, ”ökad valfrihet” för äldre i behov av
särskilt boende genom att införa LOV. Inget av de båda åtagandena kommer någonsin att
förbättra för äldre inom särskilda boenden.
Det kommer att åtgå många arbetstimmar för tjänstemän inom förvaltningen för att
förverkliga koalitionens privatiseringsönskningar, veckor och månader av arbetstid för att
utarbeta förfrågningsunderlag och rutiner av olika slag för genomgångar av
ansökningshandlingar, kontroller och uppföljningar av LOV-företagen inom särskilt boende.
Har inte tjänstemännen andra och viktigare saker att göra under denna pandemi och under
dess efterförlopp?
Kommuner bör inte drivas som privata affärsdrivande företag. Och dess verksamheter bör inte
heller säljas ut. Det är inte ekonomer som ska vara experter inom vård och omsorg! Det är
beteendevetare och människor med medicinsk/geriatrisk kompetens.
Att under rådande omständigheter driva dessa personalneddragningar inom verksamheten i
egen regi och de extrema privatiseringarna som koalitionen så vurmar för, är inte realistiskt i
dagens läge. Det hade sett snyggt ut om nämndens styrande koalition åtminstone hade satt
detta på paus under 2020. Inte ens det tycks övervägas.
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