Särskilt yttrande

2020-10-05

Delårsrapport tertial 2 2020 för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden
Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 1 oktober 2020.
När nu delåret för andra tertialet kommer till nämnden att ta ställning till så
vill vi trots att vi nu känner att vi kan godkänna rapporten att sändas vidare
till kommunstyrelse och fullmäktige delge våra synpunkter kring rapporten.
Delårsrapporterna är en av de viktigaste dokumenten i kommunens årshjul
och det är av största vikt att de uppgifter som återges i dessa rapporter är
sammanställda och kontrollerade så att de som tar del av rapporten kan
följa utvecklingen både gällande ekonomi och måluppfyllelse på andra sätt
mellan delåren och slutligen kunna ställa delåren mot kommunens
bokslutet.
Vi har som målsättning att vara en både granskande och ansvarsfull
opposition men att behöva lägga så mycket tid på att granska och faktiskt
ta ett så stort ansvar för att delåret i nämnden stämmer både gällande
ekonomi och måluppfyllelse är faktiskt orimligt.
Redan vid delår ett så fick vi kämpa hårt för att få till de ändringar som vi
ansåg nödvändiga för att kunna godkänna rapporten.
Vid delår två upptäcker vi att varken siffror i sin helhet eller de mål som är
mätbara stämmer i sin helhet.
En av anledningarna är felaktigheter i delår ett som ju nu är lagt till
handlingarna inte korrelerar med delår två.
Vi efterlyser att den politiska majoriteten reflekterar över den uppkomna
situationen och fortsättningsvis lägger samma energi som oppositionen på
att se till att delåren framledes håller en minst godtagbar kvalitet.

Vi efterlyser också att kommunstyrelsen tar sitt uppsynsansvar över
nämnden på allvar och tillsätter de resurser som behövs för att inte
händelsen upprepas.
Vi kommer naturligtvis lyfta händelsen till revisorerna, det måste faktiskt
enligt oss finnas ett stöd för förvaltningen från kommunledningen, något
som nu kanske saknas av rätt omfattning.
Vi vill ändå rikta ett stort tack till de engagerade tjänstemän i förvaltningen
som nu gjort ett toppjobb med att rätta upp delåret, vi önskar att detta
engagemang kunde spilla över på nämndens politiska ledning.
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