Vård & omsorg
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ska följas undantagslöst. Rätten till personlig assistans får absolut inte inskränkas. Hjälpmedel bör
vara avgiftsfria och utbudet ska vara lika i hela staden.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas långsiktiga ambition är att Malmö ska ha Sveriges bästa vård- och omsorgspolitik. Den dag man får
svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att man
ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata
vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vi vill att det ställs högre krav än vad
som är fallet idag på alla vårdgivare. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet prioriteras före priset.
Kostområdet har länge varit eftersatt inom Malmös äldreomsorg och de förbättringar som
utlovats av den styrande minoriteten har visat sig vara långt ifrån tillräckliga. Smak och lukt
är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför
av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa.
Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga, vilka i många fall
själva är sjuka och skröpliga. Trots det väljer en stor del av anhörigvårdarna att inte utnyttja den hjälp som erbjuds. Orsaken till detta är att vårdtagarens behov inte har uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning och att stödet har varit alltför ensidigt inriktat
på att befria den anhörige från vårdarrollen. Anhöriga ska istället få avlastning. Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillvaratas.
Personalen inom äldreomsorgen är för få, vilket gör att man inte hinner med den sociala
samvaron och annat som många äldre är i stort behov av. Bättre möjligheter till fortbildning och vidareutbildning av befintlig personal är andra viktiga åtgärder för att förbättra
Malmös verksamheter inom vård och omsorg.
Sverigedemokraternas förslag:
• Vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper ska vidareutbildas och
kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen ska skärpas.
• I samarbete med Malmös frivilligorganisationer och föreningar inrätta en rekreationsverksamhet för mindre bemedlade och socialt isolerade äldre.
• Ett kommunövergripande åtgärdsprogram för förebyggande av fallolyckor bland äldre
ska inrättas i kommunen.
• Utreda och påbörja byggandet av kök och anställande av kockar till äldreboenden i
kommunen, med målsättningen att detta ska införas på samtliga äldreboenden.
• Utreda möjligheten att på prov införa kortare äldreomsorg i utlandet.
• En äldreombudsman/äldrelots ska inrättas i kommunen.
• En äldreboendekatalog, där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, ska
kunna tas fram för utdelning till alla äldre i behov av särskilt boende.

• Fler hjärtstartare ska köpas in och placeras ut på lämpliga platser i kommunen.
• För personal inom äldreomsorgen ska kommunen begära utdrag ur belastningsregistret i likhet med rådande praxis inom skola och barnomsorg.
• Inrätta fler mötesplatser för äldre.
• Inrätta ett lämplighetstest vid nyanställning inom äldreomsorgen.
• Ombesörja att trygghetslarmen för våra brukare inom Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet ska vara kostnadsfritt.
• Ett kommunalt civilkuragepris ska införas i kommunen.
• Malmö bör i likhet med Linköping se över möjligheterna till en högre grad av privata
initiativ inom Malmös vård- och omsorgsverksamheter.
• Utveckla trygghetshotellets verksamhet.

•

Se över möjligheten att öka andelen omvårdnadsgrupper, för att bemöta dementas
behov, i Malmö.

• Se över möjligheten att införa ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa en så god relation som möjligt,
med så lite stress som möjligt.
• Inrätta ett anhörigråd inom Malmö stads verksamhet.
• Införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska
konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.
• Inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat mot seniorer samt hjälp
och stöd vid flytt.

