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Joakim Larssons (M) inledningsanförande
i äldreomsorgsdebatten under
Budgetfullmäktige i Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)
Årets budgetdebatt i Stockholms stads kommunfullmäktige avslutas med
debatten om äldreomsorgen. Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) talar i sitt
inledningsanförande om de stora framtidsutmaningarna som finns inom
äldreomsorgen. Nyrekrytering är en viktig faktor för att bibehålla en hög
kvalitet i äldreomsorgen.

– Inför 2013 lägger vi 10 miljoner kronor på ungdomsbesök i äldreomsorgen.
Jag hoppas på många goda möten som berikar både ungdomars och äldres
vardag. Stockholms stad bidrar även med ytterligare medel till det vård- och
omsorgscollege som har startats upp av Kungsholmens gymnasium och
Sophiahemmet och blivit en lysande succé med ett högt söktryck, säger
äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).
Hemtjänsten får för andra året i rad en tydlig anslagsökning med 6 procent
och utöver att ersättningen till vård- och omsorgsboende generellt höjs med
75 miljoner läggs för tredje året i rad 50 miljoner kronor på utökad
bemanning på alla demensboenden.
– För tredje året i rad förstärks omsorgen om demenssjuka. Utöver
demensteam i alla stadsdelar lägger vi 50 miljoner extra på
personalförstärkningar på demensboenden, säger äldreborgarrådet Joakim
Larsson (M).
Äldreborgarrådet Joakim Larssons (M) inledningsanförande finns för läsning
på länk:
http://db.tt/hRRlUg5qObservera - det talade ordet gäller
Om budgetfullmäktige för Stockholms stad:
Den 14 och 15 november, från klockan 10.00 båda dagarna, debatterar och
beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästa år. Du kan följa debatten
på plats i Stadshuset eller via webb-tv, webbradio och närradio på 95,3 MHz.
Mer information om Budget 2013 med inriktning för 2014 samt 2015 samt
länkar till webbsändning finns på länk:
http://www.stockholm.se/budget
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