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Motion till kommunfullmäktige: Samlad strategi för framtidens äldreomsorg i Marks kommun

Sveriges kommuner står inför en utmaning! Andelen äldre kommer att öka år efter år. Alltfler äldre kommer att leva allt längre och behålla en god hälsa. Samtidigt ökar vårdtyngden för andra. Många politiker pekar på problem, men få verkliga förslag förs fram som kan utveckla äldreomsorgen. Moderaterna i Mark vill därför föreslå denna samlade strategi för framtidens äldreomsorg i Mark. Om fullmäktige snarast efter valet kan anta strategin, kan man sedan direkt påbörja det viktiga arbetet så att målen kan bli verklighet!

Vi föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom följande målsättningar:

1. När man bli gammal skall man fortfarande kunna råda över sitt eget liv i den omfattning som den fysiska och 
    psykiska hälsan tillåter. Stödet till de äldre måste därför bygga på en hög grad av valfrihet och mångfald 

2. Kommunen skall erbjuda mer serviceinsatser och färre myndighetsinsatser

3. Nya boendeformer för friskare äldre skall skapas. Moderaterna föreslår att Marks Bostad får i uppdrag att bygga 
    ett seniorboende i Kinna med ökad tillgänglighet och att kommunen sedan efterhand undersöker möjligheten till 
    byggande av liknande boenden i andra delar av kommunen, i kommunal eller enskild regi

4. Kommunen skall fastslå som målsättning att par som vill bo tillsammans i äldreboende skall få göra detta

5. Kommunen skall eftersträva att gemensamhetslokaler finns i alla kommundelar där äldre kan träffas och
    även äta måltider tillsammans. Detta kan skapas i anslutning till befintliga äldreboenden eller på annat sätt

6. Kommunens anhörigstöd och avlastningsboenden/korttidsboenden skall hålla fortsatt hög kvalitet. De anhöriga  
    måste känna ett starkt stöd och veta att de kan lämna över vårdansvaret till kommunen när de inte orkar längre

7. Kommunens äldreomsorg för äldre med stort vårdbehov skall hålla fortsatt hög kvalité

8. Kommunen skall värna och vidareutveckla möjligheten att förmedla viss service utan biståndsbedömning 
    mot en rimlig avgift

9. Kommunen skall eftersträva att de äldre friare får styra över vilken hjälp de vill ha via hemtjänsten

10. Försöket med leverans av kyld mat veckovis skall utvärderas efter ett år och synpunkter från de kommuninvånare 
      som omfattas av försöket skall väga tungt när beslut fattas om försöket skall permanentas eller inte

11. Färdtjänsten skall hålla hög kvalitet med rimliga väntetider och utföras av företag med god lokalkännedom


Kinna den 22 augusti 2006

För Moderata Samlingspartiet i Mark



Jan Ericson (m)                                                  Pär-Erik  Johansson                                                           
gruppledare moderaterna i Mark                       kretsordförande, moderaterna i Mark

