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Jan Rudengren, Marianne Akerlund, Sven Olof Ersmarker och Dolf Bergsten från SPF Seniorerna i Strängnäs,

Marietred-Åker ocfr Stallarholmen.
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Besparingarna skapar
stor oro bland
seniorerna r söker svar
via unik enkät
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- Samhället får allt fler äldre och allt fter som behöver mer vård, ry(.&\
kommunen har ingen beredskap. I stället skäl de ner! säger Jan p



Rudengren från SPF Seniorerna som nu djupintervjuar ett 50tal
hemtjänstanvändare.
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Strängnäs kommun har som tidningen berättat minskat

socialnämndens budget med drygt 30 miljoner kronor, Ailnotg

jämfört med 2018. Effektiviieringarna har delats upp i

procent utifrån de olika verksamheternas budgetar,

vilket för äldreomsorgen innebär att drygt nio miljoner

kronor ska sparas. Är småföretagare
framtidens

I en intervju delade anställda inom hemtjänst och fattigpensionär?

äldreboenden med sig av sin oro över hur det slår mot

deras förutsättningar att göra ett bra jobb - och därmed mot kommunens seniorer.

Den oron delas av kommunens tre SPF-föreningar, som har sammantaget drygt 1

300 medlemmar. Många av ilem är redan, och betydligt fler kommer att bli, beroende

av hemtjänst och särskilda boenden.

Tidningen träffar Jan Rudengren, Marianne Åkerlund, Sven Olof Ersmarker och Dolf

Bergsten från SPF i Strängnäs, Mariefred-Aker och Stallarholmen.

De uttrycker alla oro över åldreomsorgens snävare ekonomiska ramar.

- Vi satt i kommunstyrelsens seniorråd i höstas och frågade rakt ut om det skulle bli

ndskärningar. Då fick vi väldigt svepande svar, sedan kom det här. Vi blev väldigt

oroliga. Ramama sätts utifrån hur mycket pengar som finns, inte utifrån hur stort

behovet är, säger Jan Rudengren.

Genom aktiviteter och möten får föreningarna en bild av medlemmarnas vardag. SPF-

företrädarna beskriver hur de berättar om stressad personal som ber om ursäkt, stor

personalomsättning, neddrag ningar i nom färd$ånsten och beg ränsn ingar av

hemtjänstens tid.

- Det kan ta hela den avsatta tiden bara att få folk ur sängen för att kunna hjälpa dem

på toaletten och då haltar Oet iu från början. Personalen mår inte bra och brukarna

mår inte bra, säger Marianne Akerlund.

Snart kommer SPF-föreningarna att ha en unikt detaljerad bild av hur just

hem$änstanvändarna i kommunen upplever servicen och situationen.



Just nu genomförs nämligen en undersökning bland ett 50-tal brukare, istad och på

landsbygd. Frivilliga från SPF åker runt och gör djupintervjuer med frågor som tagits

fram isamaöete med Mälardalens högskola.

- Det här har aldrig gjorts inom hem$ånsten i Sverige - vi är först ut, säger Jan

Rudengren.

Han säger att kommunen år införstådd med, och intresserad av, undersökningen vars

resultat troligen presenteras under mars månad.

- Sedan är vi öppna för att göra en likadan undersökning bland personalen, säger

Jan Rudengren.

Den nya informationen tar SPF-föreningarna med sig i sitt fortsatta arbete för en

bättre tillvaro för kommunens seniorer.

En konkret fråga som drivs är att alla över 85 år ska få äldreboende utan prövning.

Föreningama försöker ockgå påverka kommunen till ett ökat byggande av

trygghetsboende och andra seniorboenden.

Just äldreboenden har kommunen aviserat att ska koncentreras till Strångnäs, medan

SPF menar att seniorer utariför centralorten också ska ha rätt att få bli gammal i sin

hembygd.

Att kommunen skulle sakna beredskap för framtiden tillbakavisas av socialnämndens

ordförande Bodil Mellgren (S):

- Kommunen har en mycket klar bild över hur en allt större del av befolkningen blir allt

äldre, ett faktum som ligger och kommer att ligga till grund för strategiska beslut

gällande exempelvis byggande av fler särskilda boenden.
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Strängnäs kommun levererar mindre hemtjånst - ändå har den blivit dyrare
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Läs mer av Asa Wallin :


