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§ 3 Drift av äldreboendet Trollängen
Äldre- och omsorgsnämnden sammanträden den 20 januari 2021.
Gemensam reservation
Under en lång tid fanns ju den balans mellan privat och egen regi i antal
platser som Liberalerna efterfrågar i sitt ordförandeutlåtande inom
äldreomsorgens vård och omsorgsboenden.
För att upprätthålla denna och ge den kommunala äldreomsorgen goda
förutsättningar så påbörjade Alliansen projektet med Forellens äldreboende
i Norra Tyresö centrum.
Tyvärr beslutade Liberalerna med flera att inte genomföra projektet utan lät
istället möjligheten glida kommunen förbi vilket innebar en flyttkarusell av
både äldre och personal mitt i en pågående pandemi.
Nu försöker Liberalerna politiskt hantera konsekvenserna av sina beslut
genom att ta över privat driven äldreomsorg.
Rädda Björkbackenprojektet verkar ha totalhavererat med stora förseningar
och enorma kostnader på långt över 100 miljoner för de 40 platser som blir
kvar efter det storslagna Socialdemokratiska vallöftet i att renovera
fastigheten för 14 miljoner kronor, även ansvaret för detta vilar tungt på det
parti som valde att lämna Alliansen för att släppa fram ett vänsterstyre av
kommunen med Vänsterpartiet som vågmästare.

Björkbacken äldreboende drivs nu under svåra omständigheter som delvis
skapats av Liberalerna med flera i kommunens styre och det är läge att
fokusera på den svåra situationen det politiska styret satt den kommunala
äldreomsorgen i.
Under lång tid har äldreboendet Trollingen drivits av annan utförare än
kommunen, det har varit en otroligt uppskattad verksamhet där de boende
och deras anhöriga är mycket trygga och nöjda med verksamheten.
När nu förslaget läggs fram om att överta driften av boendet från
kommunens trots att boendet presterar en mycket hög kvalitet och
effektivitet kan vi inte se förslaget till beslut som annat en ideologiskt driven
kommunalisering av en väl fungerande enhet.
För Centerpartister, Kristdemokrater och Moderater är inte driftsformen
utan kvalitet, ekonomi och brukarnöjdhet det viktiga för hur en verksamhet
bedöms.
Även Tyresös Liberaler brukade dela denna syn på våra verksamheter
innan man beslutade att styra med Socialdemokraterna och med
Vänsterpartiet som vågmästare i fullmäktige.
Att man misslyckats med rädda Björkbackenprojektet och försöker
upprätthålla ett sken av bibehållet antal kommunala platser inom vård &
omsorgsboenden är lätt att genomskåda.
Det enda parti som verkade uppriktigt nöjd med övertagandet var
Vänsterpartiet och det är ju inte så konstigt, äntligen får man betalt för sitt
stöd till Liberalernas beslut i allt från smått till Budget och kommunplan.
I handlingarna framgår även att KPR har tillfrågats och att man ställer sig
positiv till detta, att KFR inte tillfrågats är tråkigt men inte förvånande då
dessa frågor verkar sakna prioritet i den Liberalt styrda nämnden.
Det som är ytterst allvarligt är att man helt verkar bortse från den
arbetsordning som gäller KPR och istället för överläggningar bakom
stängda dörrar med representanter för rådet och låter resultatet bli delar av
beslutsunderlaget.
Att försöka rädda sina tillkortakommanden med Björkbacken genom ett
verksamhetsövertagande av Trollängen kommer våra partier inte att gå
med på, därför reserverar vi oss mot beslutet efter att ha ställt vårt förslag
om att upphandla Trollängen till proposition.

Peter Freij (M)

Nina Barzey (C)

Mattias Eriksson (KD)

