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SÄRSKILT YTTRANDE 

 

Mål och internbudget 2020 (von/2019:189) 

 

I majoritetens förslag till mål och budget för Vård- och omsorgsnämnden 

finns fyra väsentliga områden: nöjda medborgare, kompetenta  

medarbetare, effektiva processer och balanserad ekonomi. Dessa fyra områ-

den är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resulta-

ten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och 

föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kom-

munfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp 

mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten. 

  

Samtidigt kommer de generella effektiviseringarna att drabba våra medarbe-

tare. När arbetssituationen blir mer ansträngd ökar stressen och medborgar-

nas nöjdhet riskerar snarare att minska. Möjligheterna att uppfylla målsätt-

ningen om att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompe-

tens för verksamhetens behov minskar också i takt med att de generella ef-

fektiviseringarna försämrar arbetsvillkoren för våra medarbetare. Att öppna 

en vinstdrivande hemtjänstmarknad som skall konkurrera med kommunens 

egen verksamhet med följden att flera olika organisationer gör samma jobb 

inom samma område, och där kommunen måste skapa en helt ny kontroll-

funktion för att säkerställa kvalitetskraven, är knappast mer effektivt. Mål-

sättningen är att människor skall känna sig trygga och trivas i Botkyrka. Bot-

kyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka, men 

det är svårt att se hur de externa platserna skall kunna minska så mycket som 

man förväntar sig, baserat på nuvarande boendeplan.  

 

Ungefär en tredjedel av nämndens effektiviseringsbeting läggs ut som en 

generell besparing som tas från volymuppräkningen. Jag anser inte att denna 

typ av ”effektivisering” kan ske utan att verksamheten försvagas på ett sätt 

som drabbar både medarbetare och brukare. Vård- och omsorgsförvaltning-

ens verksamhet har under en följd av år varit underfinansierad. Det har lett 

till stora underskott och med åtföljande besparingsåtgärder, vilket i sin tur 

har hämmat det angelägna utvecklingsarbete som under en tid bedrivits.  
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Vänsterpartiet motsätter sig förslaget om att introducera privata aktörer inom 

hemtjänsten, och har yrkat avslag på detta och den associerade kostnad på 10 

miljoner som öronmärkts för att påbörja projektet. Däremot anser vi att det 

är viktigt att kommunen även fortsättningsvis anställer en demenssjukskö-

terska på minst 75%, till en kostnad av 585 tkr.   

  

I Vänsterpartiets förslag till mål och budget föreslog vi att nämndens ram 

skulle tillföras totalt 17,5 mkr, bland annat för att mildra besparingskraven.  

 

Med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till mål och budget för 2020 väl-

jer jag att inte delta i beslutet. 

 

 

 

Marit Normasdotter (V) 

 

 


