
Rekordstora besparingar
Återigen står Uddevallaborna inför nya besparingsåtgärder, 
de största besparingar som någonsin genomförts inom so-
cialtjänst i Sverige.

Socialförvaltningen har blivit ålagd att spara 51 miljo-
ner kronor. En stor del av dessa besparingar drabbar gamla 
med ett stort omsorgsbehov. 

Förvaltningen vill ta bort 150 tjänster, 100 platser inom 
äldreboenden ska försvinna. Intressant i sammanhanget är 
att Äldredelegationen beräknar att antalet platser i särskilt 
boende/vård och omsorgsboende behöver ökas med mellan 
50 och 70 procent i framtiden. 

Har inte platser åt färdigvårdade
Socialförvaltningen har redan skurit ner antalet platser på 
korttidsboende, vilket får till följd att kommunen inte lever 
upp till kraven att ta hem färdigbehandlade patienter från 
sjukvården. Många får ligga kvar på sjukhusen, trots att de 
borde föras över till ett kommunalt boende. 

Detta innebär inte endast ett lidande för dem som flyttas 
runt mellan NÄL och Uddevalla sjukhus, det medför även 
att vårdplatser på sjukhusen blockeras.

Även personal och anhöriga drabbas
För att hemtjänsten ska ha en möjlighet att ta hand om 
alla dem som inte får plats på särskilt boende, borde deras 
anslag ökas betydligt. Så kommer dock inte ske, istället ska 
man spara pengar genom hårdare biståndsbedömningar.

De som har erfarenhet av hemtjänsten, som vårdtagare, 
personal eller anhörig vet att det inte är något överflöd på 
hjälpinsatserna idag. 

I valfrihetens namn –
Rekordstora nedskärningar

Följden blir att anhöriga får ta än större ansvar för skötseln 
av sina gamla och att personalen kommer att drivas till ett 
än hårdare tempo.

Elving Andersson centerpartiet uttalar sig i Bohusläningen 
att det inte kommer att bli några problem att minska an-
talet äldreboende, samtidigt som man gör det svårare att få 
hemtjänst. 

Detta säger väl allt om allianspolitikernas cynism. 

Valfrihet – till vilken nytta
I Uddevalla har man infört LOV, lagen om valfrihet i vår-
den, vilket innebär att vårdtagare ska få välja vilka utförare 
de vill ha. Är det den valfriheten som är väsentlig? 

Är det inte viktigare för de boende på Arödshemmet 
och Ryttaren att få bo kvar med den hjälp de behöver? 

Är det inte viktigare att de som har behov av hemtjänst 
blir beviljad utifrån sitt behov och inte utifrån en snål 
budgetram?  

Är det inte viktigare att de som kommer att bli i behov 
av särskilt boende också kommer att få det? 

Valfrihet har blivit ett mantra som alliansen ständigt 
upprepar, men vad är det för frihet de talar om? 

Vi är övertygade om, att de allra flesta Uddevallabor som 
är i behov av vård och omsorg, inte är intresserade av att 
välja mellan olika vinstdrivande vårdföretag, de vill ha sin 
rätt att få en god omvårdnad på ålderns höst och slippa 
skyfflas runt som boskap.

Alliansens politik drabbar oss
Kommunstyrelse har valt att lägga pengar på konsulter som 
fått i uppdrag att få ner kostnaderna för äldreomsorgen. 

Ryttarens åldringsboende läggs ned

Allianspolitikerna pratar mycket 
om att Uddevalla har haft ”för 
bra” omsorg. Det förvånar inte. 
Lite förvånande kanske det är 
för några att Miljöpartiet håller 
fast vid Alliansens politik. 
De för fram åsikten att social-
politiken i Uddevalla för mycket 
prioriterat brukarens ”egen ef-
terfrågan och nöjdhet”. 
Tycker de att Uddevallas 
gamlingar blivit bortskämda 
”kravmaskiner”?
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Dessa har överhuvudtaget inte utgått från behov, bara räk-
nat på kronor och ören. 

Eftersom kommunfullmäktige har gett budgetramen och 
talat om hur mycket det får kosta, så var det bara att ta fram 
rödpennan och göra nedskärningar, oavsett behoven. 

Regerings-Alliansens politik kostar kommunerna mycket 
pengar, t ex har försämringar av arbetslöshetsersättning och 
sjukersättning, resulterat i att allt fler blir beroende av för-
sörjningsstöd från kommunen. 

Krav från staten läggs på kommunerna, utan att staten 
skjuter till pengar i motsvarande grad.

Systemskifte
I Sverige pågår ett systemskifte, där utsatta grupper får en 
allt fattigare och otryggare tillvaro, medan de rika i allt 
större omfattning kan skaffa sig trygghet genom privata 
tjänster, vård och försäkringar. 

Med stora kliv är vi på väg tillbaka till ett samhälle som 
rådde innan folkhemmets tid.

Detta gäller inte bara för dem som behöver den kommu-
nala omsorgen, det drabbar även de anställda. 

Allt fler får sitta framför telefonen och vänta på att det 
dyker upp ett timvikariat. 

Vi är tillbaks i gamla tiders daglönarsystem.

Apellmöte
 i Kockska gränden lördag den 

9 mars kl 11.00 – 12.30.

Mötestema
Den internationella 

kvinnodagen och de sociala 
nedskärningarna i Uddevalla

Stoppa 
neddragningarna

Trots den massiva kritik som kommit från de 
äldre, anhöriga, anställda, pensionärsor-
ganisationer och oppositionen har Allian-
sen inte gett upp sina planer. Uddevallas 
befolkning behöver höja rösten än mer 
och tvinga Blåkullaalliansen att dra tillbaka 
sina planerade nedskärningar.

Vi i Kommunistiska 
Partiet säger:

• Nej till besparingar som drabbar gamla  
 och sjuka. Vi vill att pengarna tas där de  
 finns, genom höjda skatter för 
 höginkomsttagare och bolag. 
 Skatt efter bärkraft.
• Alla lagstadgade krav från staten måste  
 finansieras av staten.
• Vi säger Nej till vinster i välfärden, 
 vi vill att omsorg, vård och utbildning  
 bedrivs i offentlig regi.
• Vi säger Nej till skatteavdrag för 
 ”pigtjänster”. Avskaffa RUT-avdragen.
• Vi säger Ja till ett samhälle där vi i 
 solidaritet tar hand om varandra.
• Vi säger Ja till ett samhälle där driv-
 kraften är att ge största möjliga välfärd  
 åt alla dess invånare, istället för maximal  
 profit åt ett fåtal. 
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www.kommunisterna.org

www.proletaren.se

I vår tidning Proletären kan du läsa mer om kom-
munisternas politik. Du kan köpa den utanför 

Systembolaget på fredagar kl 16 – 18.

Kontakta oss via mail här i Uddevalla: KP_Uddevalla@hotmail.se


