
Utlåtande 
Fler äldrekuratorer 
 
Socialdemokraterna i Stockholms årsmöte 2019 antog styrelsens förslag till beslut av en 
likalydande motion: att anse motionen besvarad. I yttrandet pekade vi på att det finns olika 
kompetenser som behövs för de olika behov som äldre kan ha, och som ju motionen lyfter. 
Kurator är en av de kompetenser som behövs. Styrelsen har nu fått denna (likalydande) motion 
och vill då passa på att vidareutveckla frågan om äldres ibland svåra livssituation.  
 
Den psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper, men för äldre är det specifika orsaker för just den 
åldersgruppen. Ensamheten är ett särskilt problem, ett annat problem är otrygghet. Att vara 
ensamboende i ett hus utan hiss och att vara fattig är ett problem, och detta gör det extra svårt att 
få fysisk och/eller psykisk stimulans. Ensamhet och därmed brist på sociala och fysiska aktiviteter 
kan orsaka psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan utvecklas till demens. Brist på fysisk och social 
aktivitet kan alltså skapa demenssjukdomar, men innan det nått därhän har ju en människa mått 
illa under många månader/år. 
 
Vi har därför både i kommunen och regionen försvarat de bidrag som ges till ideella 
organisationer för att dessa ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete med förebyggande arbete, dvs 
fysiska och sociala aktiviteter. Regeringen har också i olika sammanhang gett riktade bidrag till 
pensionärsorganisationerna. 
 
Ett ytterligare problem, som ju motionen visar, är att dagens omsorg och vård är uppdelad på en 
mängd olika funktioner och med olika yrkesbeteckningar. De som arbetar i de olika yrkena är 
anställda av många olika arbetsgivare. Dessa kan kontaktas genom många olika tekniker, och 
teknikerna utvecklas ständigt. Den så kallade marknaden finner nya vägar/nischer att profilera sig 
och på så sätt få nya kunder. Allt detta kan vara svårt att överblicka och förstå. 
 
Vi har alltså en stor grupp människor i sköra livssituationer som ska försöka orka hitta rätt i allt 
detta.  
 
Vi kommer, när vi får möjlighet, att göra det tryggare och lättare att snabbare hitta rätt. Vi vill inte 
ha ett så splittrat och plottrigt välfärdssystem. 
 
Vi anser att det är självklart att alla olika delar av samhället ska samverka, inte konkurrera med 
varandra. Vi kommer att ge alla en fast kontaktperson i vården och en fast kontaktperson i 
hemtjänsten. Vi vill åstadkomma en radikal förbättring av vården och omsorgen. 
 
Socialdemokraterna i Stockholms styrelse föreslår representantskapet besluta att  
 
1. anse motionen besvarad 


