Egen tid för aktiviteter och/eller samvaro inom äldreomsorgen. (Ersätter tidigare
inlämnad ” V-motion om att i kommunen ge äldreomsorg med ”guldkant”.)

När vi blir gamla och beroende av vård och omsorg från andra, är det lätt att fokus hamnar på
behovet av personlig omvårdnad. Men för att ha ett bra liv behöver man kanske också kunna
få en egen extra pratstund med en personal, en utflykt till konditoriet eller hjälp att hålla
kontakt med gamla vänner eller att maila till barnbarnen. Kanske vill man också få möjlighet
att besöka en anhörigs grav eller möjlighet att besöka en affär för att handla något.
En av de saker som fick lägst betyg i Socialstyrelsens stora undersökning om kvalitet i
äldreomsorgen var just social samvaro och aktiviteter .
I de upphandlingar av vårdbostäder som nu görs av Linköpings kommun, och där avtalen
träder i kraft under 2013, finns det ett ”skall-krav” som innebär att ”varje brukare ska erbjudas
egen tid för aktiviteter/och eller samvaro minst en timme per vecka. Det här nya ”skallkravet” i förfrågningsunderlagen inför upphandlingar av äldreomsorg togs i nämnden i
september 2012.
Det tycker vi i Vänsterpartiet, är ett beslut i rätt riktning, men en timma i veckan förutsätter
nästan att aktiviteten sker inom äldreboendet och vi menar att det ibland har ett alldeles
oersättligt värde att få göra något man längtat efter, och som ligger utanför äldreboendet.
Om vi istället för en timma per vecka avsätter två timmar per vecka, skapas möjligheten att
besöka ett konditori, en affär eller kanske en grav. Utflykter utanför äldreboendet kräver
kanske hjälp med att få på ytterkläder och tid att förflytta sig till platsen som ska besökas,
förutom tiden för själva besöket.
Vänsterpartiet yrkar därför att:
Linköpings kommun beslutar att man inom äldreomsorgen erbjuder varje brukare ”egen tid”
för aktiviteter och /eller samvaro minst 2 timmar per vecka.
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