
Vänsterpar et Gnesta

Mo on angående äldreomsorgsplan.

Gnesta kommuns senaste äldreomsorgsplan sträckte sig mellan åren 2015-2018. Det är en ambi ös
plan som u ormats av förvaltningens tjänstemän llsammans med samtliga poli ska företrädare i
dåvarande social och omsorgsnämnden. Av planen framgår dels nuläget, dels prognoser för de
kommande åren vad beträffar antalet äldre, antalet med behov av hemtjänst, kostverksamhet och
hemsjukvård samt antalet i behov av särskilt boende.

Sedan 2018 har ingen ny äldreomsorgsplan upprä ats. I bostadsförsörjningsplanen finns inget skrivet
om behovet av ny särskilt boende. Vid vänsterpar ets förfrågan hos förvaltningen har inget uppdrag
ge s om a upprä a en ny äldreomsorgsplan. Äldrefrågorna skulle enligt uppgi möjligen inarbetas i
kommunens allmänna fram dsplan. Vid genomgång av den nyss framlagda fram dsplanen finns inga
detaljerade uppgi er om behovet för de äldre förutom a e antal nya platser på särskilt boende ska
llskapas under 2022.

Vänsterpar et vill framhålla a det finns behov av en ny äldreomsorgsplan u ormad och beslutad av
socialnämnden. Antalet äldre, och framför allt ”äldre äldre” (dvs 85+) kommer a öka kra igt de
närmsta åren. A planera e ny äldreboende tar flera år, inte minst med tanke på a detaljplanen
kan behöva revideras. I dagsläget finns 10 verkställda beslut varav en hel del befinner sig på
kor dsboende i avvaktan plats på särskilt boende. Omvårdnadsplats kan verkställas rela vt
omgående medan vänte d för demensplats är 3-6 månader. Hur avser kommunen a möta behovet
av demensplatser? En fråga som behöver besvaras är hur man klarar a llgodose näringsbehovet för
de undernärda äldre som inte har plats på särskilt boende men som skulle behöva fler mål der
utspridda över dagen. Kan hemtjänsten möta dessa behov och hur i så fall? Y erligare en fråga är hur
kommunen avser a utveckla hemtjänsten så a större kon nuitet för de äldre kan uppnås.

Förslag:

A socialförvaltningen får i uppdrag a u orma en ny äldreomsorgsplan för den 2022-2032 med
närmare detaljer för åren 2022-2025

A den nya äldreomsorgsplanen ska samordnas med bostadsförsörjningsplanen
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