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Vårt Arjeplog – Ibland handlar det om oro 
 
Jag stötte ihop med Eva på min promenad till jobbet en morgon. ”Hur har du det?” frågade hon. ”Rätt 

så bra!” sa jag. Och sen pratade vi om vad folk pratar om. 

 

Det är klart att jag förstår den oro som finns bland de äldre i samhället. Och att det finns människor 

som spär på när lösryckta spekulationer blir till sanningar. Jag hör också att vi i kommunen får ta hand 

om en del av den oro som landstingets förändringar skapat. Det är inte ovanligt. I vår växel samlas en 

hel del som egentligen inte hör hemma hos oss. Vi försöker ta emot och göra vårt bästa även med det. 

 

Ibland räcker det inte med fakta. Ibland handlar det om oro. Och att bemöta oro är svårt. När 

människor tycker att allting skärs ner. Och man tänker att nu är det nog ingen idé att jag försöker bo 

här i resten av mitt liv. Då måste vi samtala ordentligt. Jag lovar att vi försöker göra det bra. Och ett 

sätt att beskriva det är att jag faktiskt planerar min egen ålderdom också. 

 

Vi försöker se till att kommunens pengar ska räcka till att på ett riktigt bra sätt visa omsorg om våra 

äldre. Att vi ska få så mycket pengar som möjligt till vården. Och att vården ska kännas så 

välkomnande att alla alltid bemöts med respekt och omtanke. 

 

Det betyder att vi tar bort det som blir orimligt dyrt. Eller att vi försöker göra samma sak, fast 

billigare. Och det blir väldigt mycket billigare att laga maten på ett ställe och servera den på två, än att 

laga till den på två ställen. Över en miljon kronor billigare blir det varje år. 

 

När vi har en samlad äldreomsorg som finns i flera byggnader och med personalen i flera 

organisationer, trots att vi faktiskt pratar om drygt 60 platser och inte 600, så blir det dyrt. Vi får inte 

skattepengarna att räcka till, men det betyder inte att vi vill göra dåligt. Eller strunta i att lyssna. 

 

I morse gjorde jag en räkneoperation för en del av mina politiska kamrater. Vi pratade om kostnaden 

för sex platser till, i särskilt boende. Och jag högg till med att själva byggkostnaden nog kunde räknas 

till en årlig kostnad på cirka 150.000 kr – för här räknar vi med ränta och avskrivning och inte med det 

lånade beloppet. Att bemanna sex platser till kostar dock 2,7 miljoner kronor. Per år. 

 

Det är viktigt att vi har lokaler som inte kräver onödig bemanning, att vi använder pengarna till den 

bemanning som den som är gammal verkligen kan glädjas åt – inte den som springer i korridorerna 

eller mellan husen. Lokalerna ska ligga bra till. Men att redan nu säga att vi lovar det ena eller det 

andra vore dumt. Vi måste bestämma hur äldreomsorgen ska se ut innan vi bestämmer i vilken lokal 

den ska bedrivas. 

 

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Ring mig om ni vill prata. Jag kommer till köksborden. 

De där stormötena är jag inte så mycket för – de brukar bli några få personer som vågar ställa sig upp 

och sällan en konstruktiv diskussion. Men de mindre grupperna besöker jag gärna! 

 

//Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplogs kommun 


