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Till de ansvariga i sektor Social omsorg i Finspångs kommun!
Kommundirektör Anders Axelsson, Sektorchef Kerstin Sjöberg Axelsson, Gruppledare i respektive politiska partier.

Det är med stor sorg, ilska och besvikelse på Finspångs kommun och de ansvarigas beslut vi
skriver detta.
Vi i kommunens sjuksköterskeorganisation har kämpat otroligt hårt de senaste åren för att öka
kvaliteten inom äldreomsorgen. Fokus har legat på den palliativa vården, d.v.s. ”vård i livets
slutskede” samt riskbedömningar och förebyggande arbete gällande fall, undernäring och trycksår. Bland annat via arbete i kvalitetsregistren ”Senior Alert” och ”Svenska Palliativ registret”,
där statistik visuellt visar oss vad vi behöver förbättra oss på samt vad vi faktiskt är bra på.
Tack vare uppmärksammat bra arbete, ett av de bättre i landet, fick vi prestationspengar på 3,3
miljoner kronor av staten i slutet av år 2012. Pengar vi fått som belöning för ett mycket bra arbete. Pengar som förmodades användas för att ytterligare öka kvaliteten inom vår äldreomsorg. Till
utbildning av vårdpersonal, undersköterskor/sjuksköterskor, till material som skulle kunna förbättra kvaliteten på omvårdnaden. Som en sporre för alla att fortsätta göra ett gott arbete, genom
att bidra till inspiration och ökad arbetsglädje. För att det faktiskt ger något att kämpa. För det
har vi gjort! Allihopa!
Alltså inte till att jämna ut det ekonomiska bokslutet 2012 för Finspångs kommun.
Vi förväntade oss inte att vi skulle få alla 3,3 miljoner. Det är ingen hemlighet att Finspångs
kommun har en ekonomi som inte är i balans och att alla måste hjälpas åt för att förbättra den.
Men att ta hela kakan och göra det utan att ens nämna i tidningen att vi fått dessa pengar som beröm för ett mycket gott arbete. Inte ens ett ”Tack”, i tidningen! Det är bara för mycket! Bara att
ha fått en del av summan öronmärkt till all underbar vårdpersonal som verkligen kämpar för att
försöka ge en god omvårdnad till våra äldre och deras närstående, trots att det hela tiden sparas
inom detta område, hade känts bra.
Som en medarbetare uttryckte det: Citat ”Finspångs kommun bryr sig inte ett dugg om oss. De
vill bara att vi ska arbeta och slita så länge vi kan tills vi inte orkar mer, blir utbrända/utslitna och
till slut blir sjukskrivna i förtid. De bryr sig inte alls om oss”.
Till Er i sektor Social omsorg som är ansvariga för vart dessa pengar tog vägen – ner i det svarta
hålet? Ni biter Er själva i svansen! När det gäller budget för 2013 så kommer sektor Social omsorg att få ett ekonomiskt tillskott enligt den nya resursföreningsmodellen. Vi hoppas verkligen
att prestationspengarna på 3,3 miljoner från 2012 kompenseras i 2013 års budget till förmån för
kunskapsutveckling för äldreomsorgens personal samt kvalitetssäkring för våra äldre brukare i
Finspångs kommun.
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