Motion från Miljöpartiet de gröna

Boenden för äldre
I Danderyd är idag är den genomsnittliga tiden för somatiskt sjuka på ett vård- och
omsorgsboende två månader. Det är en mycket kort tid. Personer som inte behöver
dygnetruntvård har fått det allt svårare att få plats på ett vård- och omsorgsboende.
Kommunen prioriterar kvarboende hemma och hemtjänsten får utöva tillsyn upp till
sju gånger per dygn även när den enskilde vill flytta till ett tryggare boende. Tröskeln
för att få plats på ett vård- och omsorgsboende har passerat en gräns där det handlar
mer om vård i livets slutskede.
Detta kan också till en del förklara de siffror om undernäring som finns på vård- och
omsorgsboenden i Danderyd. Enligt rapport till socialnämnden i maj 2017 riskerar
51,3 % av våra äldre undernäring. 17,6 % av de boende på Danderyds kommunala
och privata vård- och omsorgsboenden är undernärda.
En ny lag - Förslag till lag om ändring av socialtjänstlagen (2001:453) - är planerad
att träda i kraft 1 juli 2018. Enligt lagförslaget ges kommunerna befogenhet att inrätta
särskilda boendeformer för äldre som behöver stöd, hjälp och annan lättåtkomlig
service.
Ett boende för stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service i Danderyd skulle innebära
att äldre som inte har behov av dygnetruntvård slipper bli så sjuka innan de beviljas
plats på ett vård- och omsorgsboende. Det skulle medföra att hemtjänst-företagens
resande kors och tvärs över Danderyd skulle minska. Det skulle också medföra att
ensamma äldre inte skulle känna sig så isolerade och ensamma som de gör idag.
Effektiviteten i äldreomsorgen och kontinuiteten i vården skulle förbättras liksom
tryggheten för både den äldre och deras anhöriga. Matlusten skulle öka med god och
näringsriktig kost lagad på plats i stället för att äta ur matlådor.
Miljöpartiet anser att äldre själva ska få bestämma hur de vill bo liksom när den
service och hjälp de enligt lag har rätt till ska utföras. Vi vill att både våra äldre och
deras anhöriga ska känna trygghet.
Miljöpartiet de gröna uppmanar kommunfullmäktige att besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast inleda planeringen av särskilda
boendeformer för äldre i linje med den föreslagna lagstiftningen och med en
tidsplan anpassad till det datum då nya lagstiftningen träder i kraft, d.v.s. 1 juli
2018
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