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Ärende 3: Delårsrapport per 31 mars 2020 för vårdoch omsorgsnämnden
Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas
kommunen av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden som är ett resultat av
underfinansiering under flera år. I vårt budgetförslag för 2020 prioriterade vi
därför att satsa på de verksamheter där behoven är som störst – förskolan,
skolan, äldreomsorgen och en bättre fritid för vår unga. Delårsrapporten utgår
från vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2020 som i sin tur bygger
på det beslut om mål och budget som fattades av kommunfullmäktige i juni förra
året. Socialdemokraterna hade de andra förslag som om de hade gått igenom
hade gett kommunens nämnder andra ekonomiska förutsättningar för sitt
arbete.
Den pågående Coronapandemin kommer att påverka förutsättningarna för
nämndens verksamhet 2020 och kommunens ekonomi under en lång tid
framöver. Det är av största vikt att nämnden följer utvecklingen och hålls
informerad om krisens konsekvenser och därmed kan vidta åtgärder som kan
mildra krisen för verksamhet, Huddingebor och inte minst säkra en stark välfärd
också för framtiden.
Vi socialdemokrater anser att det är bra att kommunen lyckats minska sjukfrånvaro även om siffran fortfarande är hög. Tendensen går dock i rätt riktning.
Sjukfrånvaron speglar arbetssituationen för de anställda med en hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro.
Vi ser dock med oro på att tjänsten som dietist i besparingssyfte ska tas bort.
Vårt parti har i en motion påpekat vikten med bra och individanpassad mat till
alla boende inom äldreomsorgen. Därför är det viktigt att den kunskap en dietist
besitter finns kvar för att säkerställa att maten inom äldreomsorgen håller god
kvalitet.

Ett annat problem som är oroande är att hemtjänsten i egen regi fortfarande går
med underskott. Kravet är att om den inte är i balans vid årsskiften ska den
avvecklas. Problemet ska lösas genom att se till att det finns tillräckligt många
privata utförare i kommunen. I dagsläget finns det inte tillräckligt många och det
finns ingen plan hur det ska gå till att ta fram tillräckligt många utförare. Man ha
heller inte tagit hänsyn till administrativa kostnader och andra kostnader som
kan fördyra projektet.
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