Denna gång lyckades stadsdelsnämnden äntligen få tillgång en digital lösning, tyvärr inte
optimalt, några i nämnden, däribland en av vänsterpartiets ersättare inte kunde delta på grund
av att tekniken inte fungerade
Nedläggning av förskolan Trekanten
Enligt tjänstemannabeslut kommer förskolan Trekanten att läggas ner i januari 2021, enligt
förvaltningen på grund av renoveringsbehov och därmed föranledd höjd hyra. Beslutet har
föranlett berättigade frågor och dito oro från föräldrarna till barnen i förskolan
Vänsterpartiet tycker att konsekvenserna av nedläggningen bör utredas ett varv till det nns
era frågetecken och förskolan Trekanten hör till de som har en stor och väl fungerande gård
med bra utemiljö för barnen, något som inte gäller många av de nybyggda förskolorna i
området. Vi tycker också att vi som ansvariga politiker borde få information innan större
omorganisationer som nedläggningar och sammanslagningar av verksamheter görs. Så har
inte skett i detta fall
Nya riktlinjer för äldreomsorgen
Riktlinjerna för äldreomsorgen har kompletterats och förtydligats till det bättre. Till
förbättringarna hör
•

Vid ansökan om äldreboende (vård- och omsorgsboenden och servicehus) skall hänsyn
tas till upplevd otrygghet och hög ålde
•
När det gäller hemtjänst skall ramtider ersätta den detaljerade minutstyrning som
tyvärr ibland förekommi
Vänsterpartiet välkomnar de nya riktlinjerna som innehåller era krav som vi tidigare drivit.
Stadsdelsnämnden har tidigare stuckit ut negativt genom många avslag beträffande
ansökningar om äldreboende även när det gällt äldre haft stora vårdbehov, avslag som
Förvaltningsrätten i anmärkningsvärt hög grad ändrat när de överklagats
Äldreomsorgen har länge varit kraftigt underbudgeterad och det nns anledning att känna oro
inför framtiden. Inte minst nu då de stora barnkullarna från 1940-talet börjar komma upp i de
åldrar då de behöver äldreomsorg. Pandemieländet har i alla fall haft det goda med sig att
bristerna inom äldreomsorgen uppmärksammats. Nu gäller det att åtgärder vidtas
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