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Motion av Sofia Modigh (KD) om att införa en
årligen återkommande Äldrevecka i Stock
holm

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin
vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med
respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras
med värdighet och äldreomsorgen ska erbjuda trygghet och en meningsfull
tillvaro. Äldre är individer med skilda intressen och bakgrunder och ska kunna
känna välbefinnande livet ut.
En sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara
handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta
till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga be
ståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik. Det behövs en
sådan strategi för att möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov,
men också för att ta tillvara dess möjligheter. Den växande andelen äldre får
inte betraktas som ett samhällsproblem utan som ett gemensamt ansvar och
som en resurs.
Stockholm som attraktiv huvudstad med en stor åldrande befolkning behöver
sätta fokus på åldrandets alla aspekter. Stadens äldre medborgare har väldigt
olika behov, olika intressen, konsumtionsmönster och boendeönskemål. Här
finns de som fortsätter att vara kvar i arbetslivet och de som vill dela med sig
av sin omfattande yrkeskunskap och livserfarenhet på annat sätt. Här finns
likaså de som äntligen har tid och möjlighet att resa, äta ute, besöka bio och
teater. Vissa vill se om sitt hus och flytta till mindre bostad, eller fokusera mer
på hälsa och välbefinnande. Vi blir mer och mer olika ju äldre vi blir!
Därför vill Kristdemokraterna införa en årligen återkommande Äldrevecka i
Stockholm. Under den veckan ska både offentliga, privata och ideella aktörer
kraftsamla kring aktiviteter och informationsinsatser som riktar sig till äldre.
Representanter för olika boendeformer, vårdalternativ, resebyråer, ideella för-
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eningar, stiftelser, politiker, äldreförvaltningen, hälsoföretag, matleverantörer,
etc. ska under Äldreveckan ha en utåtriktad fokus på enbart stadens äldre.
Finansieringen ska vara en så kallad OPS-lösning, staden och de olika intres
senterna bidrar alla till att möjliggöra satsningen.
Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att tillsammans med lämpliga
fäckförvaltningar göra en inledande kartläggning för hur en Äldre
vecka kan genomföras i Stockholms stad
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att därefter påbörja planeringen
för genomförandet av Äldreveckan 2017
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