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Svar på interpellation 2003:45 av Pia Lidwall (kd)
angående trygghetsservice för äldre i samverkan med
kommunerna
Pia Lidwall har frågat mig följande:
Avser du se till så att de goda exemplen från Upplands Väsby också blir kända
och kan genomföras i samverkan med kommunerna och stadsdelarna i andra
delar av Stockholms län för att öka tryggheten hos de äldre ?
Om Du menar att detta ska genomföras. På vilket sätt är det tänkt att den nya
politiska organisationsmodellen ska verka så att den stöder och agerar för ett
resultat som gör att det blir verklighet?
Som svar vill jag anföra följande:
Det bedrivs idag ett antal olika försök runtom i länet som syftar till att äldre
invånare ska känna sig säkra på att de får insatser som de behöver genom en god
samverkan mellan kommuner och landsting. Fortfarande återstår en lång rad
problem att lösa på hela området innan vi kan säga att vi har en tillfredsställande
situation för våra äldre. För egen del avser jag att göra allt jag kan för att bidra till
att situationen på alla dessa områden förbättras. Jag avser också göra allt jag kan
för att de goda exempel som finns på området sprids. Men eftersom problemen
är så mångfasetterade och många gånger kräver lokala lösningar är det mig fjärran
att förorda en lösning framför alla andra.
De geografiska sjukvårdsberedningarna har redan inlett kontakter med
kommunerna inom sina områden om hur samarbetet kan utvecklas. Men man ska
komma ihåg att samverkan bygger på relationer och respekt som i sin tur bygger
på förtroende. Enbart avtal och policyförklaringar om samverkan löser inte
problemen. Förutsättningarna skiftar från kommun till kommun och de
samverkansmodeller man väljer måste utgå från de lokala förhållandena. Det
arbete som nu startat ska bygga på dessa lokala förhållanden.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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