
Pensionärsföreningarna i Gislaveds kommun kräver att 
nedrustningen av äldreomsorgen stoppas. 
 
Den 19/1 beslutar socialnämnden i Gislaveds kommun om hur 
äldreomsorgen under 2021 ska fungera. Kommunen har fått stora 
bidrag från staten för att, framför mycket annat, förbättra 
äldrevården. Dessa stora statliga bidrag medförde att kommunen 
gjorde en mycket större vinst i verksamheten 2020 än vad man gjort 
tidigare år. Över 100 miljoner. 
 
Men hur ser då de styrande partierna på behoven inom vård och 
omsorg? 
Jo, i den budget som fastställdes i december har man varit så snål 
med tilldelningen av pengar att socialnämndens ordförande två 
dagar efter budgeten spikades medgav i Värnamo Nyheter att den 
blir omöjlig att klara. 
Strypningen av pengar till socialnämnden har pågått flera år. Under 
förra året försvann 50 heltidstjänster från socialförvaltningen. Och 
Socialchefen bekräftade på möte med KPR:s arbetsgrupp i augusti 
2020 att personalen inom äldreomsorgen är underbemannad. 
Undersköterskor blir sönderstressade och får sömnsvårigheter. 
Många slutar. 
 
Men den budget som nu gäller tillåter inte att bemanningen ökar 
trots att pengar finns i form av ett extremt bra resultat. Personalen 
får fortsätta att må dåligt. Och givetvis påverkar detta de svaga 
åldringarna negativt. 
 
Dessutom anser de styrande partierna i kommunen/socialnämnden 
att antalet platser inom äldrevården ska minska. Detta kommer att 
slå hårt i sydvästra kommundelen där Mariagårdens 
äldreboendeplatser föreslås avvecklas. Och i Anderstorp är det 
redan brist på platser. Kommunen förstår inte att det istället kommer 
att behövas fler platser inom en snar framtid. Många som inte vågat 
ansöka om att få hyra ett rum på ett äldreboende pga Corona 
kommer under 2021 att göra detta. Och oppositionspartierna har 
som tur är fått igenom kravet att reglerna för biståndsbedömning 
ska återgå till tidigare regelverk som gällde innan socialnämnden 
försvårade möjligheten att få hyra ett rum på ett äldreboende. Även 
detta ökar behovet av platser på våra äldreboenden. Slutligen vet vi 



att antalet invånare över 80 år kommer att öka i Gislaveds kommun 
under de närmaste åren. Och ökningen fortsätter. Det är oansvarigt 
att reducera antalet platser på särskilda boenden. Istället måste 
platser i trygghetsboende skapas. Och pengarna finns ju. 
Kommunen gjorde ett rekordresultat 2020 och de statliga bidragen 
kommer även fortsättningsvis att rulla in.  
 
Pensionärsorganisationerna i Gislaveds kommun bör nu tydliggöra 
för de styrande i kommunen att nedrustningen av äldreomsorgen 
måste sluta. Regeringen och samtliga riksdagspartier är ju väldigt 
tydliga med att kommunerna ska använda de generösa bidragen 
som tilldelats kommunerna (och fortsätter att tilldelas kommunerna) 
till att förbättra skola, vård och omsorg. Men Gislaveds styrande 
politiker verkar ju agera tvärt om. Vår förhoppning är att 
oppositionspartierna kan enas i förslag som använder en del av de 
stora vinsterna från 2020 till att göra livet drägligare för personal och 
boende inom äldreomsorgen. 
 
Det konstiga är att de styrande politiska partierna i Gislaveds 
kommun går emot sina egna vallöften som man gett väljarna. Man 
sviker sina egna väljare om man fortsätter att rasera äldrevården på 
det sätt som pågår. 
 
Därför vädjar nu pensionärsorganisationerna i kommunen till 
oppositionspartierna och till övriga förnuftiga och medkännande 
politiker inför det viktiga mötet i socialnämnden den 19/1: 
 
 Kom överens om förslag som förhindrar nerläggning av platser på 
äldreboenden. 
 Kom överens om förslag som ökar personalbemanningen inom 
äldreomsorgen. 
 
Vi vet att det inom allianspartiernas gräsrötter finns väldigt många 
som känner att den pågående nedrustningen av äldreomsorgen är 
motbjudande. Därför vädjar vi även till allianspartiernas politiker: 
visa samma solidaritet med de gamla och svaga som era egna 
riksdagspartier redovisar, försök hjälpa till så att 
pensionärsföreningarnas förslag kan realiseras. 
 



För att sätta ordentlig kraft bakom kraven på en förbättrad 
äldreomsorg ställer nu de olika pensionärsföreningarna i kommunen 
följande krav ...... 
 
”ANVÄND DE STATLIGA BIDRAGEN SOM DET ÄR TÄNKT - ÖKA 
OMGÅENDE KVALITETEN INOM ÄLDREOMSORGEN”. 
 
Detta krav stödjs av pensionärsföreningarna i kommunen. 
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