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Socialnämndens verksamhet såg under 2004 ut att gå mot ett underskott. Tack vare ett
enträget arbete från förvaltningen och dess personal har detta underskott vänts till ett mindre
överskott.
Vänsterpartiet i Tyresö vill framföra att vi är stolta över förvaltningen och alla som jobbar i
verksamheten, som gör ett sånt fantastiskt jobb.
Att vända ett underskott till överskott är en stor och slitsam process. Vänsterpartiet är dock
undrande över vilka konsekvenser det kan ha för innehållet i verksamheterna på lite längre
sikt.
Budgetresultatet har åstadkommits genom vakantsättning av tjänster, stor restriktivitet vid
anställandet av vikarier och av utbildning för personalen. Får detta konsekvenser för
personalen framöver och kommer detta i sin tur att påverka ekonomin långsiktigt?
Sjukskrivningsdagarna i Tyresö kommun och speciellt äldreomsorgen är många och tenderar
inte att minska nämnvärt. Vi kan inte låta bli att fundera över om en av orsakerna till
framförallt långtidssjukskrivningar är personalens pressade arbetssituation. Vi har inte heller
sett några initiativ från den borgerliga majoriteten att arbeta för att minska sjukskrivningarna
inom socialförvaltningens område.
Minimibemanning inom äldreomsorgens särskilda boenden oroar oss och vi undrar över hur
länge personalen skall orka med detta. Genom att ofta gå med minimibemanning riskerar vi
fler långtidssjukskrivna. Det är en ingen bra personalpolitik! Hur långt kan vi gå med
besparingar, utan att det får allvarliga konsekvenser för verksamheterna?
Personalkontoret har tagit fram ett program för att minska sjukskrivningsdagarna inom Tyresö
kommun. Detta program är i och för sig lovvärt, men kommer i praktiken inte att ha så stor
betydelse om vi inte kan snabbt kan sätta in vikarier och förvaltningen tvingas göra samma
arbete trots vakantsatta tjänster. Det finns definitivt en gräns för hur mycket vi kan kräva av
vår personal som gör ett oerhört bra arbete, trots knappa resurser.
Vänsterpartiet hade ett annat budgetförslag, vilket hade gett Socialförvaltningen lite mer
resurser att klara verksamheterna utan större besparingar. För den borgerliga majoriteten är
målet att till varje pris undvika skattehöjningar, oavsett vilka konsekvenser det får för
verksamheterna. Vänsterpartiet är djupt oroade över den utvecklingen och dess konsekvenser.
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