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Reservation

”Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för 
att enskilda får det stöd och den hjälp som 
de behöver och ska på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet 
i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet.”
Det förslag till nämndsplan som nu föreligger hotar allvarligt 
enskildas rätt till stöd och den hjälp som de behöver. Den hotar
människors ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i 
levnadsvillkor. Vänsterpartiet ställer sig positivt till en 
skyndsam utredning om boendeformer för äldre, däremot är vi 
emot att man köper platser enligt ramavtal, med 
indexuppräkning av kostnaderna, då det alltid är dyrare än om 
kommunen bygger själv.
Nämndsplanen har som ”effektivitetsåtgärd” att inte 
subventionera hyror. Vi menar att detta inte har något med 
effektivitet att göra, utan är en direkt flytt av kostnader från 
kommunen till de boende i trygghetsbostäder. Till detta 
kommer att den subventionerade kosten har upphört. Vi menar
att detta allvarligt hotar människors ekonomiska trygghet. Att i
ett slag påföra hyresgästerna kostnader för 
gemensamhetsutrymmen som korridorer och matsalar, vilka 



inte alla utnyttjar. Detta bryter mot de hyresavtal som de 
boende har. Att flytta över trygghetsboendena till MoraStrand 
AB urholkar det demokratiska inflytandet. Kommer 
kommunens ansvar för trygghetsboendena att upphöra och har 
MoraStrand AB kompetens inom detta område?
Nämndsplanen beskriver vidare att kommunens 
nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen ska minska. Detta 
beräknas på kostnad per innevånare. Avvikelsen ökar ju fler 
äldre innevånare kommunen har. Kostnaden för särskilt 
boende ligger på rikssnittet per invånare 65+. Vi menar att 
kostnaderna måste få öka, efter år av neddragningar, med en 
åldrande befolkning och därmed högre vårdbehov.
Att i dessa Coronatider föreslå neddragning av personal med 
40%, antingen genom att säga upp egen personal eller lägga ut 
verksamheten på entreprenad, är ett slag i ansiktet på den 
personal som har haft det extra tufft. Ska vi klara 
kompetensförsörjningen i framtiden krävs att arbetsmiljön 
förbättras, heltid ska vara norm och högre löner.
När det gäller Arbete och integration så är det självklart att vi 
stödja arbetet med att få människor in i ordinarie arbete. Klarar
man det genom att ta bort 13 tjänster? Finns det några 
Arbetsintegrerade Sociala Företag i Mora?
I nämndsplanen föreslås en nedskärning av antalet 
hemtjänsttimmar med hänvisning till att vi ligger högre än 
andra kommuner. Vad man inte tar hänsyn till är att Mora har 
en annan befolkningsstruktur, med många fler äldre 
innevånare än rikssnittet.
I nämndsplanen föreslås att kostnaderna ska vara konstanta 
åren 2021 till 2023. Detta kommer att leda till ytterligare 
nedskärningar i verksamheterna då kostnaderna ökar med 
prisindex.
I Vänsterpartiets Kommunplan har vi föreslagit en utökning av
Socialnämndens ram med 7,9 mnkr genom bl. a. omfördelning
mellan nämnderna. Detta kommer inte att räcka, utan vi 
hoppas på kraftigt höjda statsbidrag, för att få en budget i 
balans.
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