Mats Nilsson har i en debattartikel ifrågasatt mig som socialdemokrat eftersom jag samtidigt är
vårdentreprenör. Jag kan garantera Mats att det inte finns några motsättningar i uppfattningen
om privat vård och omsorg och den politik som socialdemokratin står för. Det offentliga och det
privata kompletterar varandra förtjänstfullt på många områden. Inte minst inom vård, skola och
omsorg. Inte sällan är privata vård-och omsorgsföretag mer uppskattade som arbetsgivare och
har också en stor ambition att arbeta med metodutveckling.
Det jag vänder mig mot är att Danderyds kommun visar svagt engagemang och brist på ansvar i
en fråga av central betydelse för medborgarna; vården och omsorgen om äldre. Alla kommuner
måste erbjuda de som under lång tid betalat sina avgifter en värdig vård i livets slutskede. Det är
för mig fundamentalt. Den vården skall bara finnas där när det är dags, med ett generöst
erbjudande som andas kunskap och en stark känsla.
Så är inte fallet i Danderyd. Majoriteten har satt sig i baksätet och därifrån försöker man styra
kommunen. Det fungerar inte i min värld att lämna ut ansvaret för äldreomsorg till en extern
leverantör. Speciellt inte i ett läge som är akut då vårdbehovet i Danderyd av äldre är mycket
efterfråga - och tyvärr eftersatt. Jag är inte mot att kommunen i ett senare skede väljer att
konkurrensutsätta verksamheten om man tror att man får ut mer ekonomi och framför allt mer
kvalitet via en extern leverantör av verksamheten.
Idag vårdas enligt uppgift tio äldre på korttidsplatser utanför hemkommunen Danderyd. Tre äldre
medborgare bor på ett demensboende utanför kommungränsen och 43 personer bor på
äldreboenden - utanför Danderyd. Det är anmärkningsvärda siffror och om de stämmer fordrar en
förklaring från Mats Nilsson och hans moderata och liberala vänner.
Jag tror på en samverkan mellan offentlig verksamhet och en kompletterande del som drivs av
bolag, föreningar eller stiftelser. Tillsammans kan vi skapa kvalitet och drivkrafter för utveckling.
Det grundläggande ansvaret kan aldrig Danderyds kommun komma undan genom slarvigt
hanterade upphandlingar som inte är förankrade hos medborgarna.
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