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§19

BON2016/365

Svar på motion gällande fler boendeformer i Töllsjö
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden anser motionen vara besvarad.
Ärendet
Sandra Eliasson (C), föreslår att kommunen tillskapar boendeplatser med stöd i vardagen i
Töllsjö som är i drift senaste 2020. Motionären skriver att det inte finns något kommunalt
boende för stöd för äldre mer än i Bollebygds tätort och att detta bör förändras för att flera ska
ha möjlighet att bo kvar där man vill. Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 145 att
remittera ärendet till Bildnings- och omsorgsnämnden för beredning.
Boende för äldre
I Bollebygds kommun finns idag två former av boende som riktar sig specifikt till äldre och
inkluderar stöd i vardagen i olika grad.
Boende i särskilt boende finns i Bollebygd på Bollegården. Särskilt boende är ett boende för den
som inte klarar av att bo på egen hand. Den som trots olika stödåtgärder inte längre kan bo kvar i
sin bostad kan ansöka om äldreboende. Hjälp och stöd enligt 4 kap. 1 § SoL förutsätter att det
finns individuella behov hos den sökande som behöver tillgodoses och som inte kan tillgodoses
av den sökande själv eller på något annat sätt. Det betyder att beslut om bistånd ska föregås av
och bygga på en individuell behovsprövning av den enskildes behov av insatser.
Trygghetsbostäder är en relativt ny boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge
äldre, som önskar det, tillgång till större gemenskap och trygghet. Det är en så kallad
mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med
heldygnsomsorg. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om
trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal är gemensamma nämnare
för många. Trygghetsbostäder kräver inte biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen från kommunen.
Idag finns det trygghetsbostäder i 150 av landets kommuner. I Bollebygd finns trygghetsbostäder
i centralorten.
Förvaltningens bedömning
Bollebygd har i likhet med resten av Sverige och många andra länder en utveckling där
befolkningen blir allt äldre och därmed står inför en utmaning om hur man ska kunna tillgodose
de äldres behov av vård och omsorg. År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller
äldre. Med anledning av det växande behovet av äldreomsorg genomförde Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys (Vårdanalys) en studie för att beskriva konsekvenserna av olika sätt att
utforma äldreomsorgen. Vårdanalys konstaterar bland annat att planeringen av morgondagens
äldreomsorg måste utgå från äldres olika behov och den måste anpassas till flera äldre med
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kroniska sjukdomar samt en ökad mångfald bland äldre. Det behöver också finnas flera olika
sorters äldreomsorg. Personer med ett enklare behov av stöd borde ha möjlighet att välja ett
mellanboende där de lättare kan klara sig själva. Vidare behövs utveckling av det förebyggande
arbetet och rehabilitering som ger de äldre goda chanser att klara sig undan en svårare
funktionsnedsättning. Det behövs även utveckling av närståendestöd för att förebygga ohälsa hos
dagens anhörigvårdare när de själva blir äldre. En stor majoritet av brukarna av äldreomsorgen är
80 år och äldre.
Förvaltningens bedömning är att det finns ett pågående arbete i kommunen att analysera
befolkningsprognosen på lång sikt. Det finns en ny tjänst from 2017-01-01 med uppdrag att
planera för de framtida behov som uppstår med en stark befolkningstillväxt och med hänsyn
taget till de behov som uppstår i och med de demografiska förutsättningar som Bollebygd har. I
pågående lokalförsörjningsplanering bör även finnas med en bedömning av lokalisering av
verksamhetslokaler. Arbetet med analysen har påbörjats med lokalstrategen som ansvarig och
med stöd av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Syftet för arbetsgruppen är att se på
behoven på lång sikt.
Beslutsunderlag
 Motion fler boendeformer i Töllsjö
 §145 KF Motion om fler boendeformer i Töllsjö(81508) (0)_TMP
 Motion angående boende i Töllsjö(79428) (0)_TMP
Skickas till
Kommunfullmäktige
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