Brev från SPR Hägersten-Liljeholmen till politiker i nämnden, finansborgarråd Anna König
Järlmyr och äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner
Angående budget för äldreomsorg
Budgeten för oss äldre har under många år nedprioriterats och nedmonterats. Denna
minskning av budgeten påverkar fram för allt möjligheten att anställa personal inom
äldreomsorgen eftersom personalkostnaderna är de högsta kostnaderna verksamheten har.
Vi äldre blir fler och fler och alltfler behöver hjälp och vård- och omsorg. Eftersom pengar att
anställa personal stadigt minskat under många år blir antal personal färre och färre som ska
hjälpa de som behöver hjälp och som blir fler och fler.
De som har anställningar inom hemtjänsten får fler personer att besöka varje dag och
mindre tid att hjälpa var och en som har behov. De måste därför besöka alltfler
hjälpbehövande varje dag.
Anställningsvillkoren för personalen inom vård- och omsorg är också under all kritik. Dåliga
anställnings- och arbetsvillkor, dåliga arbetsscheman med delade turer, många timanställda
utan anställningstrygghet vilket också innebär stor personalomsättning, undermåligt
utbildningsutbud, alltför låga löner. Lagen om anställningsskydd gäller inte för alla de många
som har allmän visstidsanställning.
Den här utvecklingen är oacceptabel. Nu behöver ni politiker vända på den här utvecklingen
och börja prioritera äldreomsorgens behov.
Det budgetsystem som Stockholm använder är också oacceptabelt. De tre variabler som nu
används, ålder, inkomstklasser och ensamboende eller boende med någon är inte
rättvisande och slår fel. Vissa stadsdelar får en budget som överskrider behoven med flera
miljoner och går alltid plus medan andra stadsdelar startar budgetåret med ett minus på
flera miljoner. Så ska inte en budget fungera. Detta budgetsystem måste ändras och spegla
hur befolkningen ser ut vad gäller antal demensdiagnoser, antal med andra många
sjukdomsbilder, antal som bor på vård-och omsorgsboenden och antal som har hemtjänst.
En person med diagnos demens behöver mycket mer personalresurser än en utan den
diagnosen och kostar därför mer. Plats på vård- och omsorgboende kostar många tusentals
kronor mer per månad än en hemtjänstplats. Så ändra det budgetsystem som nu används
och inför variabler som speglar verkligheten i de olika stadsdelarna.
Pensionärsrådet i Hägersten-Liljeholmen förväntar sig att ni politiker tar till er våra
synpunkter och tycker att de är viktiga. Vi förväntar oss också att få svar från er hur ni tänker
agera för att förbättra situationen inom äldreomsorgen med hänsyn till våra synpunkter och
vända den här negativa trenden som har fått fortgå alltför läng.
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