Med insatser för äldre menar kommunen:
Toppad hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet, stöd till anhöriga och
stöd i form av särskilt boende.
Med insatser för äldre menas vad man kan göra förutom det de äldre vill ha när man väl är på
den punkt i livet då det behövs särskilt boende, en form av ett äldreboende. Att undervärdera
äldre så att de inte själva får bestämma och förstå när de själv känner att de behöver särskilt
boende som stöd måste upplevas som en fruktansvärd otrygghet och en
omyndighetsförklaring av alla äldre boende i Kungälvs kommun. Detta stöd för särskilt
boende är ej heller en situation man förbättras från utan det är början på en vård i livets
slutskede.
Själva livets slutskede börjar när man själv, som äldre, märker att man inte klarar att bo själv
pga en mängd olika saker. Det orimliga i detta läge är ju att kommunen skall komma in och
bestämma för var och en av de äldre vem som behöver stöd och vem som inte behöver detta
stöd. Förr eller senare kommer också pengarna att spela en roll. Inte tror väl Kungälvs
kommun att äldre väljer särskilt boende bara för att det är skoj.
Att sedan centrera allt boende till några få platser för att kommunen på ett rationellt sätt skall
hantera äldrevården är inte heller bra. Man kan ju undra vems perspektiv man skall ha för
ögonen, kommunens (alltså vi) eller vårt behov. Är man att anse som bara en kostnad är det
kommunens eller är man en individ är det vårt allas behov som skall styra uppbyggnaden av
äldrevården, vår individuella valfrihet. Då bör även äldre infogas i samhällsstrukturen, i alla
kommundelar, och inte samlas på några få storcentra. Vem vill ha ett särskilt boende i
äldrevårdens Babels hus? Är det inte ett fattigdomsbevis när vi inte har råd att vårda våra
äldre? Det är ett lika stort fattigdomsbevis när vi inte har råd att utbilda våra unga.
Det måste väl vara nyttigare för alla samhällsgrupper om de äldre också trots särskilt boende
kan delta i en samhällsdebatt och tillföra den all deras kunskap? Är man minimerad som
människa bara för att man har stöd till särskilt boende? Att stödja alla äldre till 100 % om de
vill bo kvar hemma vilket de flesta i och för sig vill, man har sitt nätverk och kan sina
områden vet vem man pratar med etc, är ett positivt sätt att utveckla och stimulera
äldrevården.
Det är när äldre känner att de inte vågar/kan/orkar/vill bo kvar hemma och kommunen ändå
skall tvinga de äldre att bo kvar som paradoxen uppstår. Det måste år 2003 få handla om
valfrihet för alla äldre. Var det inte detta fattighusboende som vi en gång bestämde oss att gå
ifrån så att alla skulle ha rätt till den vårdform man själv väljer.
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