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Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på motion angående hemtjänstlokal i Töllsjö
Förslag till beslut
Att bildning- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen
Ärendet
Stefan Edvardsson folkets röst föreslår att hemtjänsten får en egen lokal i Töllsjö för att
utgå ifrån den. Motionären menar att en lokal skapar inte bara arbetstillfällen utan även
trygghet och tillgänglighet för de äldre på orten. Miljöaspekten är idag åsidosatt med
långa restider och okänd personal. Motionen önskar att man tillför någon form av fixar
tjänster till stöd för vårdtagarens trädgård och övrig service. Hemtjänstens vårdpersonal
skall ägna sig åt patientens och dennes omvårdnadsbehov och även ha tid till att prata
med vårdtagaren ”psykosocialt omhändertagande”.
Bakgrund
Det fanns i början av 2000-talet en lokal för hemtjänsten att utgå från i Töllsjö. Beslut
togs att centralisera hemtjänsten till Bollebygds tätort. Den främsta anledningen till detta
var personalgruppens sårbarhet. Gruppen var liten och vid personalens sjukdom
påverkades brukarna negativt.
Hemtjänsten ska vara ett stöd i vardagen för att kunna leva ett så självständigt och
meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från stöd någon dag i veckan till stöd
flera gånger per dygn. Hemtjänsten utför endast myndighetsbeslutade insatser. Den
kommunala hemtjänsten arbetar med optimerad planering utefter insatser,
kontaktperson, restid m.m.
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Kommunen erbjuder idag fixartjänster till de äldre som är över 70 år. Personen behöver
inte ha någon hemtjänst för att ta del av tjänsterna och de är även kostnadsfria. Det ingår
inte servicetjänster såsom städning, tvätt inköp, snöskottning, gräsklippning eller tjänster
som kräver specialkunskap.
Bildnings- och omsorgsförvaltningen planerar inte att genomföra någon omorganisation
av den kommunala hemtjänsten.
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Kommunfullmäktige
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