Interpellation

Kristdemokratema
Till socialnämndens ordförande
Antal som söker till särskilt boende
Servicehusen byggdes en gång för att relativt fTiska pensionärer, som så önskade, skulle
erbjudas boende tillsammans med andra äldre omkring sig. Där skulle finnas gemenskapsutrymmen, tillgång till restaurang och i viss mån hjälp av olika personalgrupper. I dag är
situationen en helt annan. De flesta servicehus är nästintill sjukhem och de som biståndsbedöms
att ta ett sådant boende har ett stort omvårdnadsbehov.
Kvarboendeprincipen, att den som vill bo kvar i eget hem skall få göra det så långt det är möjligt, är
positiv. Att trots ökande krämpor kunna ta bo kvar i sin hemvanda miljö, för den som så önskar,
betyder trygghet för den enskilde. Men inte för riktigt alla! En del äldre känner sig socialt isolerade
och är oroliga för ensamheten i det egna boendet. Det kan handla om boendet i sig. Men det kan
också handla om sådant som i andras ögon kan betraktas som "småkrämpor" men som i ensamheten
leder till ständig oro. De ansöker då om plats på servicehus/särskilt boende. De flesta rar av
biståndsbedömarna till svar att deras vårdbehov kan tillgodoses i hemmet, vilket till viss del är
riktigt
De äldre som är någorlunda pigga och kan klara sig med viss hjälp söker inte till
servicehus/särskilda boenden men de som gör det av ovan nämnda skäl borde kunna få ett
servicehusboende om det ger dem trygghet, ökad livskvalitet och ett värdigare liv. En
generösare biståndsbedömning borde kunna tillämpas, speciellt för de som tillhör gruppen
"äldre äldre". Det finns också undersökningar som visar att ensamhet i sig kan leda till ett större
vårdbehov.
Mina fTågor till socialnämndens ordförande är'
.• Hur vanligt förekommande är ansökningar i vår kommun till boende i särskilda
boendeformer med ovan nämnda beskrivning?
• I vilken omfattning kan detta behov tillgodoses?
Kungälv den i november 2004

Marianne Nilsson
Kristdemokraterna
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Svar på interpellation
Från Marianne Nilsson
Angående antal som söker till särskilt boende.
Marianne Nilsson fråga är om vi kan tillgodose alla
som har ett behov av särskilt boende eller som upplever att
man har ett behov av att bo på ett äldreboende.
Tyvärr så kan vi inte alltid tillgodose allas behov men om
Vi tittar på hur det varit under -04 så ser det ut så här:
4 st. kungälvsbor har inte fått en plats på
servishus utan man har löst det på annat sätt
tex. utökad hemtjänst.
4 st. kungälvsbor har inte fått plats på äldreboende
man har även här löst det på annat sätt tex.
Korttidsplatser eller utökad hemtjänst.
När det gäller grupp boen de för dementa år det
1 externt sökande son ej fått en plats.
Det är ju så att man måste alltid ta människors oro på allvar.
Vi i socialtjänsten möter dessa personer dagligen och gör allt vi
kan för att de skall må bra men vi kan inte alltid lösa deras problem. En
människa har så många behov som skall tillgodoses och vi kan bistå
med en del men inte allt.
Tyvärr så tillåter inte ekonomin att vi har tomma platser. Vad vi
har är trygghetsplatser om någon som vårdas hemma behöver
komma in snabbt så går det bra att komma till en
trygghetsplats.
Vi ser nu fram emot en om- och utbyggnad av Ytterbyhemmet .
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