Motion om översyn av äldreomsorgen
De senaste åren har visat att kommunens äldreomsorg saknar klara och tydliga mål och
drivs utan ett acceptabelt administrativt stöd. Det är dags att den stiger in i 2000-talet!
1. Äldreomsorgen ska utgå från det friska, inte det sjuka.
Dagens äldreomsorg präglas av ett vårdperspektiv, men väl så viktigt är att fördröja
vårdbehoven genom att fokusera på det som är det friska och aktiva hos varje person.
Ett aktivt och socialt liv bidrar till att den fysiska och psykiska hälsan upprätthålls. Ett väl
fungerande socialt nätverk samt intellektuell och social stimulans i hög ålder minskar t.ex.
risken för demens. Aktiva pensionärer använder mindre mediciner än andra.
Äldreomsorgen ska bidra till det aktiva livet genom egna friskvårdare, fritidsledare och
socialpedagoger i samverkan med föreningslivet.
2. Åldrande är individuellt – sätt individen i centrum
En nödvändig utgångspunkt är att vårt åldrande är synnerligen individuellt. Det viktiga för
den enskilde är tryggheten att veta att det finns hjälp att få när det behövs, oavsett om det
gäller boendet eller den personliga omvårdnaden.
En följd av dagens vårdperspektiv är att verksamheten organiserats utifrån produktionen:
personal och lokaler. Sätter man i stället individen i centrum, fordras en geografisk
indelning som medger smidiga och väl förberedda övergångar mellan de olika formerna av
äldreomsorg.
3. Åtgärder för tillförlitliga beslutsunderlag
Omsorgsnämnden har under en följd av år fått bister kritik av kommunens revisorer för
felaktiga prognoser, bristfällig styrning och otillräcklig uppföljning. Inte ens säkra siffror
om antalet vårdtagare har gått att få fram, än mindre någon rimlig behovs- och
kostnadsstatistik. Bristen på dokumentation är oacceptabel och speciellt när det gäller
utformningen av biståndsbesluten passeras gränsen för det lagliga.
Något administrativt datastöd värt namnet finns idag inte. I stället fattas pinsamma beslut
om ”pennor” och andra hjälpmedel utan någon som helst bakomliggande analys.
Mot denna bakgrund begär vi att fullmäktige beslutar om en genomgripande
rekonstruktion av äldreomsorgens mål, organisation, arbetsformer och administrativa
rutiner.
Ansvaret för att upphandla erforderlig kompetens för detta bör läggas på
kommunstyrelsen.
I avvaktan på en ny organisation bör principiella förändringar i verksamheten undvikas.
2010-10-05

Barbro Stein (gl)

Emil Gustafsson (gl)
Maria Jansson Andersson (gl)

