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§ 97 Nämndplan för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden 2021
Äldre- och omsorgsnämnden sammanträde den 17 december 2020.
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och
förvaltningsplan för äldre- och omsorgsförvaltningens
verksamhetsområden 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning
och 5 Äldreomsorg. Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med
budget för 2021 som antagits av kommunfullmäktige den 19 november
2020.
Moderaterna väljer att ta ansvar även när besluten går oss emot och har
inte för avsikt att riskera att förvaltningen hamnar i ett läge där nämndplan
saknas och de ekonomiska förutsättningarna inte kommer till stånd.
Vi väljer därför att godkänna nämndplanen men vill ändå uttrycka vår oro
över främst funktionshinderområdet som tyvärr än en gång blir strykpojken
i en budget och kommunplan.
Ett annat orosmoment är att det helt och hållet saknas politiskt satta mål
att styra mot, antingen vill man ingenting eller så kanske man inte är
överens.
Resultatet blir en nämndplan där det saknas mål att styra mot samt att
följa upp.
De politiska prioriteringarna för verksamhetsområdet verkar i stort
innehålla att den uteblivna demografiuppräkningen balanseras med
förstärkningar på ungefär samma summor.

Man verkar nu också bestämt sig att betala hyrorna för de LSS boenden
den tidigare moderatledda alliansen såg till att få på plats, det uppskattas
av oss Moderater men kan ju knappast maskera det ointresse den Liberalt
ledda nämndmajoriteten visar genom den dränering på resurser
funktionshinderområdet hamnar i år efter år.
Med ett bifall till den Moderata kommunplanen hade verksamhetsområdet
mer än 3 miljoner mer att driva verksamhet med , vårt fokus var
funktionshindrades livskvalitet något som Liberaler Socialdemokrater
Miljöpartister röstade ned med stöd av Vänsterpartiet.
Inom verksamhetsområdet äldreomsorg strömmar helt andra nivåer på
ekonomiska resurser in men en stor del av detta rinner lika snabbt ut igen.
Vi ser med oro på att det socialdemokratiska projektet rädda Björkbacken
detta år medför merkostnader för äldreomsorgen på miljontals kronor, helt
i onödan.
Vi ser heller inte varför ett beredskapslager för hela kommunen ska
bekostas av äldreomsorgen, även beslutet om att anställa fler chefer till en
äldreomsorg som man i stort sett privatiserat genom tagna beslut.
Kort sagt så ställer vi oss kritiska till nämndplanen men väljer att som parti
anta planen då vår egen fallit.
För Moderaterna

Peter Freij (M)

