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Protokollsanteckning

Ärende 3: Delårsrapport per 31 mars 2020 för vård- och
omsorgsnämnden

Delårsrapporten per 31 mars 2020 för vård- och omsorgsnämnden kommer i ett läge när
den globala Corona-pandemin har skördat alltför många människoliv och satt våra
samhällen inför stora utmaningar. Vi vet att våra äldre, personer inom LSS och de med
underliggande sjukdomstillstånd är särskilt sårbara. Krisen är långt ifrån över och det är i
nuläget svårt att sätta delårsrapporten i sitt större sammanhang. I denna
protokollsanteckning lyfter vi i Vänsterpartiet några områden som har diskuterats tidigare
och där vi anser att den borgerliga minoritetskoalitionen i Huddinge inte tar sitt ansvar.
Vi har länge påpekat att budgetering och ersättningsnivåer för hemtjänsten är för låga.
Trots att vi har tagit upp detta vid flertalet tillfällen har vi inte fått gensvar av den styrande
koalitionen. Det kommer bli stora underskott framöver, och omöjligt att hålla en budget i
balans för egen regi även i år. Detta sänker också ambitionerna för den hjälp som
hemtjänsten ger, och för den arbetsmiljö som hemtjänstens personal får arbeta i.
Det är också allmänt känt att kvinnor är överrepresenterade i många av välfärdens
yrkeskårer. Den globala pandemin har gjort det extra tydligt att det är dessa yrkeskårer
som bär upp våra samhällen. Vi i Vänsterpartiet har konsekvent lyft att de som jobbar i
vård och omsorg ska ha schysst lön och bra villkor. Ändå ser vi en delårsrapport som är
underbudgeterad vad gäller just personal. Vi ser en generell underfinansiering av
hemtjänsten, och fortsatt hög sjukfrånvaro med oförklarade skillnader mellan män och
kvinnor. Vi kan inte acceptera att de som sliter för att få våra gamla, sjuka och
funktionsnedsatta ska ha en bra tillvaro själva får lida på grund av dåliga arbetsvillkor,
höga sjukdomstal och låga löner.
Det är hög tid att Huddinge kommun uppvärderar det viktiga arbete som bedrivs i vår
hemtjänst, på särskilda boenden och i annan verksamhet under nämndens
ansvarsområden.
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