Äldre
och
trygg
"All omsorg – kommunal och enskild – måste stärkas, liksom
stödet till anhöriga."

Kalmar kommun ska vara en bra kommun att bli gammal i. I livskvalitén för äldre är värdighet och makt över den egna vardagen nyckeln. Därför är en hög standard i den omsorg
Kalmar kommun erbjuder ett oavvisligt krav. Kvalitetsarbetet och uppföljningen av all
omsorg – kommunal och enskild – måste stärkas, liksom stödet till anhöriga. De lokala
ramarna kring LOV måste ses över. Vi vill öka valfriheten genom att införa en ”valfrihetsbiljett” som gör det möjligt att välja exempelvis mat- och hemtjänstleverantör.
En förutsättning för hög standard är att de som arbetar i omsorgen också kan påverka och
utvecklas i sitt arbete. Vi vill föra ner besluten i Kalmar kommuns mycket stora äldreomsorgsförvaltning till dem som faktiskt arbetar med de äldre, exempelvis genom självständigare boendeteam och arbetslag. Det ska också vara möjligt för boenden att kunna
profilera sig, för att bättre svara mot behoven hos äldre med olika bakgrund.
I äldres vardag är vården ofta en viktig del. Vi vill öka samarbetet mellan landsting och
kommun och förenkla läkares och sjuksköterskors kontinuerliga kontakt med äldreomsorgen, och införa särskild förebyggande friskvård.
Många gamla bor mot sin vilja kvar i sina gamla hem, trots att de skulle vilja flytta till äldrelägenheter. Bristen på äldreboenden medför inte minst ensamhet och sämre sociala kontakter. Kalmar måste ge dem som vill bygga äldreboenden konkurrenskraftiga villkor och
snabb bygghantering.
Rätten att välja och möjligheten till att själv få bestämma vid behov av vård och omsorg är
viktiga för ett värdigt åldrande. Vi vill verka för att göra kvaliteten överordnad driftsformen
med särskild införandet av en kvalitetsavdelning. Vi är övertygade om att detta angreppssätt skapar en bättre och mer effektiv vård för våra äldre. Vi tycker att verksamheten i
möjligaste mån ska decentraliseras till den faktiska verksamheten och att de olika teamen i
Kalmar ska själva kunna bestämma sina arbetstider i arbetslag, ha en egen resurspool per
team samt ha integrerat it-support med Kalmar kommun som helhet. Förutsättningar för
medbestämmande inom respektive team och arbetslag ska genomföras.
Vi vill införa ett seniorkort inom kollektivtrafiken för dem som fyllt 75 år. Det bidrar till ökad
aktivitet och minskat behov av färdtjänst. Det kan samtidigt skapa förutsättningar för ett
mer socialt liv när det är enkelt att transportera sig till släkt och vänner.
Vi vill undersöka möjligheterna att genomföra en friskvårdssatsning riktad mot stadens
seniorer. Syftet är att höja livskvaliteten, skapa förutsättningar för hälsosamt åldrande och
skapa intresse för föreningslivet.
Livet är mer än att bara vara, det är att må bra och utvecklas som individ genom hela livet.
Vi är övertygade om att människor måste vara trygga för att må bra. Trygghet är ett brett
begrepp som omfattar många saker. För de som är i behov av vår vård och omsorg kan
trygghet innebära att hemvården kommer på utsatt tid och talar till dem på ett sätt som gör
att de känner sig trygga och detta kan också innebära att vården utförs på ett annat språk
än svenska.

En omvårdnad som känns relevant och med den enskildes behov i fokus skapar trygghet
för den enskilde. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla Kalmar kommuns omsorg och
göra den tillgänglig och mer personlig. Vi är övertygade om att mångfald utvecklar omsorgen och driver fram högre kvalitet. Nya Moderaterna värnar fortsatt valfrihet och mångfald
inom vården och omsorgen. Vi kommer att se över förutsättningarna att driva LOV-företag i
Kalmar.
Vi vill se verklig mångfald och valfrihet genom tydligare profilering av stadens boenden för
äldre. Ett boende med inriktning på exempelvis djur kan skapa trygghet för våra äldre som
varit vana vid djur i hemmiljön. Ett boende med inriktning på kultur kan använda denna för
att skapa samtal och låta de äldres intressen fortleva, även när behovet av omsorg ökar.
Moderaterna ser att det finns otaliga möjligheter till tematiska boenden med olika inriktningar som kan bidra till att sätta guldkant på de äldres vardag.
Moderaterna vill införa en valfrihetsbiljett för äldre. Vi vill att det ska bli möjligt att kunna äta
sin mat på en restaurang i Kalmar när man vill och med vem man vill, eller helt enkelt ta
hem mat från restaurangen. Vi vill också att valfrihetsbiljett ska kunna användas i valet av
utförare för den äldre oavsett driftsform.
Moderaterna vill verka för att IT och modern teknik ska användas där det skapar mervärde
för våra äldre. Vi ser gärna att den används för att exempelvis skapa social samvaro och
möjliggöra kontakt med släkt och vänner på avstånd. Denna möjlighet ska finnas tillgänglig
på Kalmars stads boenden. En ny generation äldre ställer nya krav på boendemiljön.
Dagens pensionärer är i många fall vana vid att använda smarta telefoner, surfplattor och
datorer. Det måste vi ha respekt för och möjliggöra inom stadens äldreboenden. Trådlös
internetuppkoppling ska vara lika självklart på ett äldreboende som på en skola.

