Motion 2. Äldreomsorg
Några förslag på mindre språkliga omformuleringar i avsnittet 5.1 äldreomsorg för att förbättra
språket och förtydliga vår analys och politik på området.
Jag yrkar på
- Att byta ut ordet funktion till funktionalitet som sista ord i första meningen i avsnittet.
- Att ändra nuvarande mening
Åldersdiskriminering är ett begrepp som används för att belysa den diskriminering som personer med
hög ålder kan utsättas för, på grund av de föreställningar som finns kring vad det innebär att vara
äldre. ”Äldre” är dock en mycket stor grupp med varierande livssituationer och behov och en
förståelse för detta är nödvändig för att motverka åldersdiskriminering
till
Vi vet att alla människor har sin egen unika livshistoria och behov, ändå ses äldre idag ofta som en
homogen grupp. Diskriminering relaterad till hög ålder, ålderism, är utbredd. Stadens verksamheter
behöver aktivt arbeta reflekterande och normmedvetet för att skapa en personcentrerad omsorg.
- Att i andra stycket efter meningen Stress, dålig flexibilitet och litet inflytande från personalen är
inte en arbetssituation som ger förutsättningar för en bra omsorg.
Lägga till meningen
Omsorgssektorn är en kvinnodominerad bransch som länge präglats av låga löner och pressade
arbetsvillkor. En bättre löneutveckling och möjlighet till vidareutbildning inom tjänsten är nödvändigt
för att höja statusen på yrket och skapa en stabil och bra bemanning. En god arbetsmiljö med
tillräckligt med personal med rätt kompetens är grundläggande för att kunna bedriva en god omsorg
och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
- Att ersätta nuvarande stycke
Äldreomsorgen är också en viktig del av samhället i stort då omsorgssektorn är en kvinnodominerad
bransch som sysselsätter många. Det är en verksamhet som möjliggör ett samhälle som inte
upprätthålls av att kvinnor arbetar obetalt i hemmet med vård av barn och äldre anhöriga. När
äldreomsorgen brister är det oftast kvinnor som går ner i arbetstid för att täcka upp för den bristen.
På samma sätt som en välfungerande barnomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta
i samhället och arbeta, krävs en välfungerande äldreomsorg
med
När äldreomsorgen brister väljer ofta anhöriga, främst kvinnor, att i högre grad vårda och stödja sina
närstående än vad de skulle gjort om de kände tillit till kommunens stöd. Detta leder till att kvinnor
går ner i arbetstid med följder som inkomstbortfall, höjd total arbetsbelastning samt mycket stress
och oro. Anhöriga som väljer att stödja sjuka i hemmet ska göra det för att de vill och inte för att de
upplever kommunens verksamhet som bristfällig. När avlastning behövs ska den ske utefter den
behövandes och anhörigas behov, vara förutsägbar och av hög kvalitet.
- Att lägga in ordet närstående i följande mening i femte stycket i 5.1
Att biståndshandläggare (de som beslutar om vilka insatser den person beviljas som nyttjar
äldreomsorgen) har en nära kontakt både med omsorgspersonal, närstående och framför allt de
personer de bedömer är av stor vikt för att behoven ska bli korrekt bedömda.
Motionär
Stina Sewén

Styrelsens svar: Styrelsen yrkar bifall med tilläggsyrkande att ändra följande mening.
”Stadens verksamheter behöver aktivt arbeta reflekterande och normmedvetet för att skapa en
personcentrerad omsorg.”
till
”Stadens verksamheter behöver aktivt arbeta reflekterande och normkritiskt för att skapa en omsorg
som har person i centrum.”
Motiveringen är att normkritiskt är ett vedertaget begrepp för Figbg och att ”personcentrerad ” kan
vara svårtolkat för gemene person.
Styrelsens svar: Styrelsen yrkar bifall med tilläggsyrkande att ändra följande formulering.
”Äldreomsorgen är en viktig del av samhället i stort. Det är en verksamhet som möjliggör ett
samhälle som inte upprätthålls av att kvinnor arbetar obetalt i hemmet med äldre anhöriga. När
äldreomsorgen brister väljer ofta anhöriga, främst kvinnor, att i högre grad vårda och stödja sina
närstående än vad de skulle gjort om de kände tillit till kommunens stöd. Detta leder till att kvinnor
går ner i arbetstid med följder som inkomstbortfall, höjd obetald arbetsbelastning samt mycket
stress och oro. När avlastning behövs ska den ske utefter den behövandes och anhörigas behov, vara
förutsägbar och av hög kvalitet.”
Motivering: Vi ville ha kvar delar av de första två originalmeningarna eftersom de ger en bra
beskrivning. ”Total arbetsbelastning” ändras eftersom om man går ned i arbetstid så får man inte
höjd total arbetsbelastning, däremot obetald arbetsbelastning. Skrivningen om att välja att stödja
sjuka i hemmet, är komplicerad eftersom det fria valet som beskrivs är en konsekvens av könsroller
och könsmaktsordning och kan debatteras om det är fri vilja eller ej.

