
Brev till alla medlemmar i pensionärsorganisationerna i Gislaveds kommun. 

 

Hej ! 

Det gäller att klara livets uppförsbackar.  

En av uppförsbackarna just nu är Corona. Det är inte så kul att hålla avstånd och att inte kunna 
träffas som tidigare. Men det är angeläget. Vi får i första hand kommunicera via telefon, mail, sms, 
videomöten, mm tills vi blir vaccinerade.  

Den andra uppförsbacken är den konstiga inställning som kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har 
till hur äldrevården i kommunen ska vidareutvecklas. Sveriges riksdagspartier är överens om att 
kvaliteten inom äldrevården måste höjas. Personalens arbetsvillkor måste förbättras. Bemanningen 
behöver ökas.  

Regeringen har sett till att Gislaveds kommun och andra kommuner har fått pengar för att klara 
dessa förbättringar. I Gislaveds fall har kommunen fått 65 miljoner för att klara förbättring av skola, 
vård och omsorg. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att pengarna inte får användas till något 
annat. Dessutom kommer staten att betala lön till personal som väljer att utbilda sig till 
undersköterskor. Utbildningen ska starta redan i höst. Det är bråttom med planeringen. 

Hur kommer då Gislaveds kommun att planera för att äldreomsorgen ska förbättras? 

Tyvärr inte alls, verkar det som. Vår ordförande i Socialnämnden uttalade sig i Värnamo Nyheter den 
6 juni. Där förklarade hon att kommunen istället måste MINSKA kostnaderna i äldreomsorgen med 
ytterligare 10 miljoner. Det var inte tal om att de statliga pengarna skulle förbättra vård och omsorg. 
Ja, du läste rätt. Det verkar som om hon ämnar gå emot ett beslut i kommunfullmäktige. 

Tidigare har kommunens ordförande i socialnämnden gått ut i rikspressen och meddelat att 
Gislaveds kommun är för snäll när det gäller ansökan om plats i äldreboende. Numera är man alltså 
inte så snäll. Detta har lett till att fler fått avslag på sina ansökningar och får bo kvar hemma även om 
man känner oro och otrygghet i vardagen. 

Till detta kommer Corona. Nu vågar man inte söka in på äldreboende även om man har behov av 
detta. Man är rädd att bli smittad. 

Så det är inte konstigt att det just nu finns fler lediga platser på våra äldreboenden än tidigare. Men 
detta kommer givetvis att ändras när Corona-epidemin är över och när en mänskligare syn på 
ansökan till äldreboende återinförs, vilket måste ske snarast.    

Ett annat problem i Gislaved är avsaknaden av platser i trygghetsboende. För många äldre som 
känner oro och otrygghet räcker det troligtvis att kunna komma till ett trygghetsboende vilket 
innebär en mindre personalkostnad för kommunen. En del av de statliga pengarna bör användas till 
att skapa trygghetsboenden i kommunen! 

Vi känner nu en förtvivlan. Kommunen har fått en stor summa pengar för att förbättra 
äldreomsorgen. Och det verkar som om kommunledningen tar emot pengarna men har för avsikt att 
använd dem till andra ändamål som man anser vara viktigare. Trots att kommunfullmäktige i Gislaved 
beslutat att så ej får ske. De senaste fem åren har Gislaveds kommun utökat med nya kostsamma 
verksamheter som vi tidigare klarat oss utan. Om det behöver sparas får kommunen titta över dessa i 
första hand.   



På ett möte den 8 juni med socialnämndens ordförande och kommunens socialchef meddelade dessa 
till KPR:s arbetsgrupp att det kan finnas risk att något äldreboende inte längre kan drivas vidare pga 
att underlaget är för litet och pga att kommunen måste spara pengar. Vi påpekade då att de som är i 
behov av särskilt boende kanske inte lämnar in ansökan just nu pga rädsla för att bli smittad av 
Covid-19. Därför ökar antal lediga platser. Vi påpekade också att införande av trygghetsboende i 
kommunen troligtvis kommer att kunna belägga en del platser som är lediga idag.  

Och vi betonade att det är viktigt att det finns äldreboenden i alla kommundelar. Det är inte lätt för 
gamla anhöriga att resa ett antal mil för att besöka en livskamrat. 

Den 23 juni ska en utredning startas som ska undersöka hur kommunen bäst ska hantera att antalet 
lediga platser på äldreboendena i kommunen har ökat senaste tiden. Det finns vissa tankegångar om 
att något av äldreboendena bör läggas ner vilket vi i KPR motsätter oss. Vi i arbetsgruppen 
underströk på mötet att det är viktigt att utredningen väger in att fler kommer att söka särskilt 
boende när Coronasmittan klingat av och att behovet av trygghetsboendeplatser, som snarast måste 
ökas i kommunen, vägs in i beslutet (en del lediga platser i särskilt boende bör kunna omformas till 
trygghetsboende). Dessutom påpekade vi att demografin (vi blir fler äldre) kommer att föranleda 
ökade behov av platser på både särskilt boende och trygghetsboende inom 5-10 år. Då behövs 
byggnaderna. Slutligen ansåg vi att övriga delar av den kommunala verksamheten som kan ha behov 
av lokaler måste vara med i undersökningen för att kontrollera huruvida lediga lokaler i något 
äldreboende kan användas. Om kommunen hyr externa lokaler bör det ju direkt vara en 
samhällsekonomisk vinst att istället använda kommunägda lokaler. Och då har man ju också en 
flexibilitet om 5-10 år när antalet platser på särskilda boenden och trygghetsboenden måste öka 
igen.    

Prata med dina politiska företrädare. Avkräv dem besked om man tycker att äldrevården skall 
utvecklas och förbättras på det sätt som regering och riksdag anser. Eller om den skall försämras 
ytterligare.  

Prata även med övriga medlemmar i din pensionärsförening om detta. Och det är viktigt att KPR-
ombuden i de olika föreningarna engagerar sig kraftfullt i denna så viktiga framtidsfråga. Vi måste 
hjälpas åt för att få kommunen att följa de önskemål som regeringen har gällande förbättring av 
äldrevården. Staten finansierar ju tom en stor del av förbättringarna. 

 

Gislaved 2020-06-09 

KPR i Gislaveds kommun, arbetsgruppen. 

 

 


