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Interpellation - Hur tas Alliansregeringens äldresatsning tillvara
i Luleå?
Ylva Strutz (fp) anför följande i interpellation 2007-02-25 till socialnämndens
ordförande.
Kvalité och innehåll i omsorgen av de äldre är en viktig fråga både i nationellt
perspektiv och för oss här i Luleå. För Alliansregeringen har frågan varit
prioriterad. Satsningar på äldreomsorgen var ett vallöfte. Regeringen har nu
beslutat satsa 1,35 miljarder extra under 2007 till kvalitetsförstärkningar inom
äldreomsorgen.
För Luleå kommun lär det enligt uppgift handla om närmare 6 miljoner för
innevarande år.
Självklart kan dessa nya 6 miljoner inte lösa allt vi vill. Till detta behövs även
en tydligare prioritering av äldrevården i Luleå från kommunens sida. Det
gäller både politisk vilja, ekonomiska resurser och en satsning på mångfald av
driftsformer med större inflytande för de äldre, anhöriga och personal.
Regeringen har pekat på några prioriterade områden att satsa på, t ex
läkartillgång, demensvård, rehabilitering, bättre och näringsriktigare mat,
bryta ensamhet och isolering bland de äldre med mera.
Vidare har regeringen sagt att medlen inte får användas som ersättning för
resurser som kommunen redan satsar eller planerar att satsa inom dessa
områden. Det ska rakt av bli en kvalitetshöjning!
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Mot den här bakgrunden vill jag fråga socialnämndens ordförande:
1.

Hur mycket får äldreomsorgen i Luleå i ökad budgetram med anledning
av Alliansregeringens kvalitetssatsning?

2.

Hur tänker socialnämnden använda resurstillskottet så att det verkligen
kommer de äldre till del?

Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

uppdra till socialnämndens ordförande att besvara interpellationen.
_____
INTERPELLATIONSSVAR
Leif Wikman lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att för år 2007 besluta om och fördela
stimulansbidraget till kommuner och landsting för insatser inom vård och
omsorg om äldre personer. Totalsumman uppgår till drygt 1,3 mdr kr. För att
få del av stimulansmedlen ska kommuner och landsting göra en ansökan.
Luleå kan söka 5,634 mkr. Det är således inte fråga om en ramökning av
socialnämndens budget utan ett engångsbelopp som ska sökas för 2007 och
enligt planerna kan sökas också 2008 och 2009.
Den tidigare regeringen inledde i juni 2006 en 10-årig nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre med en finansiering på totalt 10 mdr kr.
Satsningar skulle göras inom sex olika områden: Bättre vård och omsorg om
de mest sjuka, Trygghet i boendet, Den sociala omsorgen, Nationell
likvärdighet och lokal utveckling, Förebyggande arbete samt Personalen.
Luleå ansökte och fick stimulansmedel för resterande del av 2006 med 2,5 mkr
för att utveckla rehabilitering, läkemedelsgenomgångar och utbildning i
palliativ vård.
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Den nya regeringen fortsätter enligt den tidigare planeringen och erbjuder
kommuner och landsting att ansöka om stimulansmedel för 2007. De områden
som medlen ska användas till är: Läkartillgången, Läkemedelsgenomgångar,
Förebyggande arbete, Rehabilitering, Demensvård, Kost och nutrition samt
Det sociala innehållet. Det är en bra satsning även om den är snävare, mindre
och kortare än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde. Vad som främst
saknas i den nuvarande regeringens stimulanspaket är satsningar på boende
och på personal. Det är två områden som inte minst Luleå genom vårt arbete
kring äldrestrategin sett behov att prioritera.
Ansökan för årets stimulansmedel ska vara inlämnad i mitten av april och vi
har ännu inte helt klart vad vår ansökan kommer att innehålla. Inriktningen är
att fortsätta med det som påbörjades 2006 kompletterat med slutresultatet från
OLE-projektet. Inom de områden som är tillämpbara kommer en samverkan
med NLL att eftersträvas.
Med detta anser jag att interpellationen är besvarad.
Ylva Strutz tackar för svaret.
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____
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