Vård och Omsorg – varje människas lika värde
Malmfältens Väl har under nuvarande mandatperiod konstaterat att vården och omsorgen genom åren haft
en låg prioritet i kommunens politik. Under tidigare mandatperioder har biståndet, utifrån äldre personers
behov, haft en undflyende roll genom att den begränsats till att vara insatsstyrd. Numera har kommunen
gått över till behovsstyrt bistånd vilket är bra då fokus läggs på vilka behov enskilda personer har. Frågan om
behovsstyrt bistånd har dock tidigare setts som kontroversiell då den försvårar partipolitisk styrning.
Resultatet av kommunens förda omsorgspolitik har, vid nationella jämförelser, lett till att vi rankats bland de
sämsta av Sveriges 290 kommuner samtidigt som kostnaderna för verksamheterna är bland de högsta.
Någonstans brister det och förändringar måste till.
För personalen i kommunens vård- och omsorgsverksamheter så är arbetsmiljön till stora delar omänsklig,
vilket också fastslagits av Arbetsmiljöverket. Sjukskrivningstalen inom verksamhetsområdet är dubbelt så
hög som inom andra verksamhetsområden i kommunen. Grundbemanningen i omsorgsverksamheterna
utgörs av vikarieanställda som säkerligen försöker göra sitt bästa, men som i många fall saknar såväl
tillräcklig kompetens som kvalifikationer.
Genom utredning initierat från regeringshåll aviseras även försämringar inom LSS (Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade). Bland annat föreslås försämringar inom assistansstöd samt ett
överförande till att helt ligga på kommunernas ansvar. Om det genomförs så vore det högst olyckligt då vi
inte anser kommunerna vara vuxna uppgiften. Olika sätt att bedöma, från kommun till kommun, är vare sig
bra eller önskvärt.
Malmfältens Väl har, under nuvarande mandatperiod, verkat för att vården och omsorgen för personer med
nedsatt funktionsförmåga ska vara i fokus. Att behoven ska styra insatsen och inte utifrån partipolitiska
värderingar och prioriteringar.
Malmfältens Väl motsätter sig all privatägd inblandning av såväl nationella som internationella
riskkapitalbolag i kommunens vård och omsorg.
Malmfältens Väl arbetar för att:

•

vård- och omsorgsbehövande ska veta att hans/hennes specifika funktionsnedsättning är i fokus
när det gäller behovsriktade insatser.

•

personal i vård- och omsorgsverksamhet ska veta att deras insatser ska styras av brukarnas behov.

•

brukarna ska veta att den personal de omges av, har den kunskap, kompetens och kvalifikationer
så att brukaren ska känna trygghet.

•

personalen ska medverka i organiserandet av sitt arbete. Dit hör schemaläggning av arbetstider,
resursanvändandet, förbättrade kontaktmöjligheter med administration, förvaltning, politiker och
anhöriga.

•

personalen ska ha rätt till kompetenshöjande utbildning kontinuerligt.

•

behovet av vikarier ska minska samt att de ska ha rätt till adekvat introduktion där språket ska
förstås av brukaren innan vikarien tillåts träda i tjänst.

- det lokala alternativet

