Här ska det vara
bäst att åldras

De äldre rankar Jönköping väldigt högt på många områden jämfört med
många andra kommuner. Men det är inget som vi moderater kan slå oss till ro
med, utan vi vill fortsätta denna positiva utveckling.
En högt prioriterad fråga för många äldre är boendefrågan. Moderaterna vill
därför att det ska satsas på boendeformer för äldre i hela vår kommun. För de
som är över 85 år kommer vi att arbeta för att man ska kunna få en plats på
särskilt boende utan biståndsbedömning. Vi vill även göra satsningar på rehabilitering och arbeta för minskade fallolyckor.
Vi tycker att det viktigt att äldre i behov av vård och omsorg ges så mycket
egenmakt som möjligt. Det kan till exempel handla om ökad valfrihet kring måltider och tillagad mat i hemmet som tjänst. Med ökad användning av välfärdteknologi inom omsorgen kan vi underlätta livet både för äldre och personalen. Stödet
till anhöriga behöver utvecklas och vi vill se en särskild satsning på anhörigteam.
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VÅRA FÖRSLAG FÖR ÄLDREOMSORGEN:
Satsa på rehabilitering för fler friskare äldre genom hemrehab
och rehabverksamhet.
Underlätta för att skapa olika boendeformer som kan möta äldres
varierande behov.
Kommunen ska stimulera tillkomsten av fler seniorboenden och
trygghetsboenden genom mark- och bostadspolitik och aktiva
stödsystem i hela kommunen.
Den goda tillgången på platser i särskilda boenden ska behållas.
Pågående projektet ska leda till att nå ensamma äldre och utveckla
verksamhet som motverkar ensamhet.
Verka för möjlighet till plats på särskilt boende utan bistånds
bedömning för äldre över 85 år.
Vidareutveckla valfriheten inom måltidsverksamheten och införa
lagad mat i hemmet som tjänst.
Höja kvaliteten på mat genom fortsatt satsning på utbildning och
rekrytering av kockar.
Tillvarata möjligheter med IT och annan ny teknik som hjälpmedel
inom omsorgsverksamheten. Det innebär att personal delvis frigörs
för att kunna möta det ökade behovet av direkta personliga insatser.
Förenkla biståndsbedömningen för äldre.
Anhöriga spelar idag en stor och viktig roll för att hjälpa och vårda
äldre och därför är det viktigt att anhöriga erbjuds stöd i avlastning
m.m. Stöd genom anhörigteamet är en fin verksamhet som ska
fortsätta att utvecklas.

Bli medlem! Swisha 100 kr till 123 336 00 70 uppge namn
och personnummer. Läs mer på Moderaterna.se/bli-medlem
Facebook: Nya Moderaterna i Jönköping Hemsida: www.jonkopingsmoderaterna.se

