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Protokollsanteckning
Ä4 PA (V) KSON Månadsrapport februari 2022
Förvaltningen påtalar att sjukhusen fått extra resurser för att ta tag i uppskjuten vård, men
samtidigt kompenseras inte KSON för att man behöver köpa in mer vård från övriga regionen.
Från 2020 till 2021 ökade kostnaderna för köpt vård med 10% för KSON. Det vore därför
rimligt att regionen avsätter mer resurser till KSON.
Förvaltningen skriver även att HSN fått extra miljoner för satsningar på förlossningen, men
det framgår inte hur KSON påverkas av detta.
Förvaltningen påpekar mycket riktigt i månadsrapporten att; ”antalet invånare 80 år och
äldre beräknas öka med 27 procent mellan år 2020 och 2024. KSON ansvar för
Norrtäljebornas behov av vård och omsorg, finansieras huvudsakligen genom medlemmarnas
bidrag. Det är äldre personer som har störst behov av och konsumerar mest hälso- sjukvård
och omsorg och behoven och kostnaderna väntas därmed öka i motsvarande grad”.
Vänsterpartiet vill därför understryka att vi i vårt regionala budgetförslag 2022 hade en annan
betalningsmodell som, till skillnad från den styrande blå-gröna majoriteten, tog stor hänsyn
till denna ökning av antalet 80 år och äldre, liksom andra demografiska och klassmässiga
realiteter i Norrtälje kommun.
Vårt förslag hade medfört ekonomiska bidrag som givit resurser för att utveckla och stärka
verksamheterna. Det hade också möjliggjort att en policy för god ekonomisk hushållning och
en fortsatt hög kvalitet på vården hade kunnat förverkligas.
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Protokollsanteckning
Ä7 PA (V) KSON Godkännande av ansökan enligt LOV särskilt boende för äldre
Vänsterpartiet deltar inte i detta beslut.
Vår politik bygger på principen vård utifrån behov. Vänsterpartiet vänder sig därför
principiellt emot det så kallade vårdvalet, vilket egentligen bara handlar om fri etableringsrätt.
Detta system leder till många problem, och i flera fall till att våra skattepengar går till de stora
vårdföretagens vinster. Styrsystemet vårdval saknar kostnadskontroll. Den fria
etableringsrätten motverkar målet om en jämlik och tillgänglig vård för alla. I
vårdvalssystemet finns ibland också små företag som bara är intresserade av att bedriva en
fungerande vård, men som ofta på grund av de komplicerade regelverken inte kan fortsätta sin
verksamhet.
Vi hade önskat att detta särskilda boende för äldre i Norrtälje i stället startats av KSON självt.
Vänsterpartiets grundinställning är att vården i huvudsak ska vara i offentlig ägo och
demokratiskt styrd. I ett sådant system kan man undvika resursslöseri i form av onödiga
kostnader och byråkratiska kontrollsystem. Den demokratiska styrningen av den offentliga
sjukvården möjliggör också fokusering på att just skapa en jämlik sjukvård.

