
Vi förtjänar en värdig äldreomsorg! 

Vi har med bestörtning och förvåning läst att Åmåls äldre drabbas hårdast av de nedskärningar som 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ska göra nästa budgetår. 5,2 miljoner kronor tas från en 

redan hårt prioriterad äldreomsorg som nu ytterligare ska försämras. Detta kan vi inte stillatigande 

acceptera! 

Under lång tid har äldreomsorgen försämrats, särskilda boenden har lagts ner och det blir allt 

hårdare krav för att få ett boende där. När fick vi senast läsa om satsningar inom denna sektor? I den 

gemensamma värdegrunden för vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan vi läsa att ”Varje 

brukare skall känna sig trygg och vara delaktig i den vård, omsorg och de sociala stödinsatser de får”.  

Neddragningen innebär bland annat att antalet korttidsplatser minskar med sex platser, från 21 till 

15. Den som exempelvis har behandlats medicinskt färdigt på sjukhuset, men kommer att ha svårt att 

klara sig själv i hemmiljön den första tiden, ska alltså ha ännu svårare att få en korttidsplats. En plats 

som ska vara en trygg brygga mellan vård och återgång till hemmet och skulle kunna lindra den 

psykiska press som en sjukhusvistelse kan innebära. Att komma hem ensam efter en operation är 

oerhört stressande och kan försämra möjligheterna till tillfrisknande. Korttidsboende borde vara en 

investering istället för en belastning för kommunen och det skulle stärka den enskildes trygghet och 

minska utsattheten i denna situation.  

Att minska antalet platser, ökar också trycket på anhöriga, vilket redan idag är mycket stort. Många 

tar ett stort ansvar för sina anhöriga trots att de själva är äldre och kanske inte så friska själva. 

Även hemtjänsten och biståndsbedömningen ska spara en miljon kronor. Det kan innebära att den 

som skulle fått ett korttidsboende och därefter hemtjänst, nu får nöja sig med enbart en nedbantad 

insats från hemtjänsten! Skulle personen i fråga sedan behöva plats på särskilt boende, kommer 

detta att innebära längre väntetid. Hur trygg tror ni att personen i fråga kommer att känna sig? 

Vad som ofta glöms bort i debatten är att äldre också är en resurs i samhället. Dagens pensionärer 

tar stort eget ansvar för att hålla sig friska både fysiskt och psykiskt genom fysisk träning av olika slag, 

deltar och bär upp kulturlivet, vi handlar i stadens affärer, deltar i politiken och i föreningslivet och 

utför ett stort antal frivilliginsatser på olika områden. Vi är en stor väljargrupp i Åmål då vi utgör 26,3 

% av befolkningen – en grupp som politikerna inte kan förbigå! 

Äldreomsorgen ska utgå från de äldres behov och utföras med goda personalvillkor. Vi accepterar 

inte neddragningar och ytterligare försämrade villkor. Ta inte pengarna från äldreomsorgen – vi 

förtjänar en värdig äldreomsorg! 

 

Birgitta Rolöf, ordförande  Bibbi Moberg Aregarn, ordförande 

SPF Seniorerna Åmåliterna  PRO Åmål 

 

Fotnot: insändare införd i PD 2019-10-24 


