Anförande till årsredovisningen för 2019
Först Vill Jag Rikta Ett Stort TACK! Till alla anställda och övriga som arbetat och engagerat
sig i kommunens verksamheter under det gångna året.
Det görs väldigt mycket som är bra i våra kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg.
I 15 år har Ekerö kommun redovisat budgetöverskott. Trots att hotelser om att vargen kommer
redovisar kommunen ett positivt resultat på 16,4 mnkr, ett resultat på 8,5 mnkr som överstiger
2019 års budget.
Det är lätt att stå här och klappa sig för bröstet, det finns alltid en framsida och en baksida av
detta.
Av årsredovisningen för 2019 ser vi baksidan inom socialnämndens område. När vi gick in i
2019 års budget visades det tydligt vilka grupper som kommer att få dra det stora lasset och
som alltid är det de svagaste i vårt samhälle, de äldre och funktionsnedsatta. Detta visar den
genomlysning som har gjorts i den kostnadskalkylen per brukare inom socialnämndens
verksamheter.
I slutet på året fick vi i nämnden veta att underskottet var 11,5 mnkr och helt plötsligt i början
på detta år fick vi i nämnden en rejäl överraskning, då vi fick veta att förvaltningen hittat
ytterligare underskott motsvarande 10 mnkr. Vilket gör att budgetunderskottet för
socialnämnden nu är på 20 mnkr. Vi ser en drastisk ökning av dyra placeringar inom barn och
familj, vilket medför stora budgetöverskridanden. Vi skulle önska att det arbetades med att få
fram hållbara hemmaplanslösningar som framförallt skulle gynna barn och dess familj, men
även kommunens ekonomi.
Frågan är gör vi tillräckligt på hemmaplan, är det något vi kan göra bättre? Självklart kan vi
det!
Inom äldrevården ser vi behovet av fler särskilda boenden, vilket det också planeras för, samt
LSS-boenden och i tidigare PWC rapport från revisorerna finns önskemål att vid byggnation
av äldreboenden bör även en ekonomisk redovisning ske både utifrån kommunal och privat
byggande, samt utifrån kommunal och privat drift, denna synpunkt delar vi.
Vi ser gärna att olika boendeformer kommer till stånd för att kunna tillgodose olika behov och
för att också möjliggöra boenden i våra ytterområden.
Likaså inom skolans område ser vi en baksida. Det har tagits beslut på förvaltningsnivå för att
minimera underskottet. I början på året drogs det ned på antal lärare, klasser slogs ihop m.m.
Vilket lett till helt motsatt håll för en av kommunens glesbygdsskolor. Både lärare och elever
flyr.
Frågorna vi måste ställa oss är. Vill vi att hela vår kommun ska leva?
Är vi villiga att arbeta för solidariska beslut som möjliggör att kommunens ytterområden
överlever.? Vi i Öpartiet är det!

Från expertis håll nämns ofta behovet av mindre klasser och högre lärartäthet, samtidigt som
Ekerö väljer att bygga skolor för 900 elever. Vi får inte detta att gå ihop.
Av årsredovisningen ser vi också att målet fokusering på god arbetsmiljö och
konkurrenskraftiga arbetsvillkor för kommunens lärare har minskat procentuellt. Det är 75 %
andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet, 2018 var det 79,4.
Vi ser också att andelen kränkningar, mobbing, hot och våld ökar i våra skolor. Vilket gör att
antal elever som trivs i sin skolmiljö minskar i förhållande till 2018 års redovisning.
Frågan vi bör ställa oss är! Har detta något sammanhang?
Vi har även svårt att få tag på behöriga lärare både i tätorten men framför allt till våra skolor i
ytterområdena. Här måste åtgärder vidtas som gör att vi kan konkurrera med Stockholm.
I årsredovisningen framgår att Barn- och utbildningsnämnden fått 6,2 miljoner i statsbidrag
för Likvärdig skola. Och att det under 2019 har genomförts insatser för en kartläggning av det
systematiska kvalitétsarbetet.
Frågan vi ska ställa oss är. Hur har detta gynnat våra skolor?
Och är det så att vi vill att det ska finnas Likvärdiga skolor i alla våra kommundelar?!
Ett minikrav är att redovisa alternativa förslag med kostnader och konsekvensbeskrivning
med riskanalys för elever och lärare.
Vi har under ett flertal år sett hur kommunägd mark säljs ut och viljan att fortsätta med detta.
Kommunens mark har vi behov av själva till olika typer av äldreboenden, skolor och LSSboenden, (Lagen om stöd och service).
Inom området bostadsbyggande kan vi nu se hur vårt Ekerö växer fram till att gå från
landsbygd till småstad. Vilket inte delas av alla kommuninvånare. Det är därför av största vikt
att medborgardialogerna kommer till stånd i ett tidigt skede av processerna, som möjliggör ett
reellt inflytande och delaktighet
Ekerö ska kännetecknas som en öppen och dialogrik kommun.
Likväl som det är av vikt att utveckla de centrumnära lägena i vår kommun, anser Öpartiet det
lika viktigt att behålla den samhällsservice och utveckla våra ytterområden efter deras behov
och möjligheter.
Det är därför en sorgens dag idag! Lärare och föräldrar fick igår via mejl veta att deras skola
Munsö skola ska läggas ned. Ett beslut som inte har fattats på politisk nivå, utan på
förvaltningsnivå. Men som godkänts av Ekerö alliansens ledare. Detta förfarande är för oss i
Öpartiet inte acceptabelt. Ett beslut av denna karaktär, att lägga ned en skola ska tas i
kommunfullmäktige.
Frågan vi ska ställa oss är. Vilket är viktigast att behålla Munsö skola eller att bygga
Badhus!? För oss i Öpartiet är svaret givet Behåll Munsö skola.
Vad Ekerö alliansens svar blir får tiden utvisa!
Desirée Björk
Öpartiet

