Seriöst underlag saknas för beslutet om kall mat till Sunnes äldre
Av intervju i Värmlandsnytt med ordföranden för Sunnes socialnämnd framgår, att hon inte vet hur
stora besparingarna blir om man går över till leverans av kyld mat två gånger per vecka till de 220
äldre, som hitintills dagligen fåt ett mål varm mat levererad till hemmet. Ordföranden trodde att det
kanske rör sig om ca 500 000 kr.
Det saknas tyvärr tillförlitliga uppgifter om kostnaderna för att distribuera mat till de 220 kunderna.
Till grund för socialnämndens beslut finns endast ett dokument på en sida. Där har en förvaltningschefen gjort en ”schematisk uträkning”, som rent ut sagt är rena skämtet. Uträkningen bygger på det
felaktiga antagandet att varje kund bor 2,5 km från köket vid Allégården. För varje kund antas en
leveransresa per dag fram och tillbaka från Allégården, d.v.s. 5 km per kund och dag. Utifrån detta
orimliga antagande kommer man fram till, att det för distribution av varm mat till varje kund blir 365
bilresor per år, d.v.s. tillhopa 182 mil (365*0,5). Därtill kommer personaltid om 15 minuter per kund
och dag, d.v.s. 91 timmar per kund och år.
Bilkostnaden, d.v.s. leasingkostnaden, anges till 12 kronor per mil, vilket för daglig distribution av
varmhållen mat resulterar i en årlig bilkostnad om 5 840 kr per kund. Därtill kommer en personalkostnad om 170 kr per timma, vilket resulterar i en årlig personalkostnad om 15 512 kr per kund. Den
totala årskostnaden blir därvid per kund 21 352 kr.
Årskostnaden för att dagligen distribuera varm mat blir för de 220 kunderna, utifrån ovan av
förvaltningschefen gjorda teoretiska antaganden, 4,7 miljoner kr (exakt 4 697 440). Skär man ner
leveranserna till två leveranser kyld mat per vecka blir kostnaden givetvis två sjundedelar av det ovan
angivna beloppet, d.v.s. 1,34 miljoner kr (exakt 1 342 125). Utifrån förvaltningschefens antaganden
skulle Sunne kommun sålunda kunna spara in ca 3 miljoner kronor per år genom att gå över till kyld
mat.
Men beräkningarna innehåller, som nämnts, ett allvarligt fel. De bygger inte på hur maten i
verkligheten levereras, d.v.s. enligt en bestämd färdplan till en kund och sedan vidare till nästa kund
o.s.v. Beräkningarna bygger istället på att maten levereras till kunden från köket och att hemtjänsten
sedan kör tillbaka till köket och hämtar mat för leverans till nästa kund. Detta är lika stolligt som om
skolbarnen ute i byarna skulle hämtas en och en med skolbuss. Då skulle det gå åt många skolbussar
för att leverera barnen i tid.
Utifrån förvaltningschefens antagande om 91 timmar personaltid per kund åtgår årligen 20 020
timmar (91*220) för att distribuera varm mat till de 220 personerna. Detta svarar mot orimliga elva
helårsarbeten. Märk väl att maten levereras ut under någon timma varje dag och inte under
arbetsdagens åtta timmar. Sålunda bygger den schematiska uträkningen på att ett åttiotal personer
varje dag vid lunchtid kör ut mat under någon timma. Så är det givetvis inte. Men så är det enligt
kommunens teoretiska beslutsunderlag. M.a.o. bakläxa för förvaltningschefen. Gör om och stoppa

under tiden planerna på kall mat till våra äldre! De ska för övrigt ha rätten till varm mat, även om det
mot förmodan visar sig att kommunen kan spara några kronor vid övergång till kall mat.
Det hela är också en rättvisefråga. Äldre som bor i Sunnes centralort har ju möjlighet att få varm mat
om de beger sig till Allegården. Den möjligheten ska även de som bor utanför centralorten ha, utan att
behöva köra bil eller utnyttja färdtjänst för att ta sig till Allegården.
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