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Förslag

Ärende 3: Underlag inför Mål och budget 2021 för vård- och
omsorgsnämnden
Bakgrund
Nämnden har att behandla underlag inför Mål och budget 2021. Vi har under många år
påtalat problematiken i att underlagen innehåller en stor del politisk färgning. Eftersom
Vänsterpartiet inte delar de politiskt färgade antaganden som görs i underlaget är vi
nödgade att föreslå ett ändringsyrkande.
Ett stort problem i underlaget handlar om verksamhet i kommunal regi. Underlaget
föreslår att all verksamhet (hemtjänst och äldreomsorg i egen regi) ska avvecklas inom
en snar framtid om den inte klarar att nå budget i balans. Vänsterpartiet Huddinge
motsätter sig alla försök att avveckla kommunal verksamhet då vi har en skyldighet mot
medborgarna att tillgodose dessa tjänster. Något vi inte kan göra enkom på privat regi då
vi måste ha en överkapacitet i egen regi för att ta över då privatregi bryter mot avtal eller
på annat sätt ej fungerar vilket har skett ett antal gånger sedan Lagen om Valfrihet (LOV)
infördes i kommunen.
Ett annat problem handlar om särskilda boenden, och underlagets strävan att lägga ut
särskilda boenden på (LOV). Detta är en etableringslag för företag och möjliggör för
företag att ta ut vinst på våra skattepengar. Det handlar inte om att ge individer större
valfrihet. Vänsterpartiet motsätter sig starkt införandet av LOV för särskilda boenden.
Redan idag har Huddinge kommun verksamheter med stora problem att hålla budget i
balans. Trots det föreslås att så kallad nolluppräkning och inte budgetera för prislönekompensation om 22 miljoner kronor. Underlaget vill även se effektiviseringar
motsvarande 49 underbetalda undersköterskor. Detta rimmar dåligt med Huddinge
kommuns ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Effektivisering och digitalisering kan
inte täcka upp för den underbudgetering och underfinansiering som egen regi har dragits
med väldigt länge.
Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet Huddinge:
1. att intentionen om att avveckla verksamhet som ej klarar av att hålla budget i
balans styrks.
2. att nämnden lämnar förslag om att budgetera för uppräkningar för pris och
lönekompensation om 22 miljoner kronor för nämndens verksamhet.
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