Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att undersöka hur många
personer som vill ha plats på ett äldreboende och öppna möjligheten att ställa
sig i kö för såväl en plats på särskilt
boende som till en pensionärslägenhet.
Grundinställningen måste vara att Danderydsborna själva skall
bestämma hur de vill ha det när de blir äldre. Den som anser att den
inte längre klarar sig i sitt hem rent fysiskt eller på grund av oro
över att vara ensam skall få flytta till ett äldreboende. I dag är det så
att en biståndsbedömare avgör om den äldres egen bedömning skall
godkännas eller ej. Vi anser att detta är en ovärdig behandling av
äldre Danderydsbor som fråntas rätten att bestämma över sina egna
liv.
Det finns äldre i vår kommun som själva tycker att de inte klarar sig
hemma, men där socialkontoret bedömer att de gör det med hjälp.
En kvinna som ligger ensam hela dagarna och inte har någon släkt
här har enligt uppgift begärt att få komma till ett äldreboende men
fått avslag.
Man borde ta reda på hur många av dem som har minst tre hemtjänstbesök om dagen som begärt att få flytta till ett äldreboende.
Man borde vidare ta reda på om det finns fler av dem som i dag får
mycket hjälp som tror att de kan komma att vilja flytta till ett
äldreboende under de närmaste åren. Den med störst behov måste
naturligtvis alltid få företräde.
Danderydscentern föreslog i en motion 2001 12 17 att Danderyd
skulle införa en bostadskö till kommunens pensionärslägenheter så att
de äldre kan få en bostad och bo kvar i Danderyd när de inte längre
klarar att bo kvar i sina hem.

Vi skrev bland annat "I Täby har man beslutat införa en kommunal
bostadskö för alla som är 75 år och äldre. Man skall enligt
tidningsuppgifter kunna ställa sig i kö redan före 75 år men man kan
inte få någon lägenhet förrän man fyllt 75 år. De som är i särskilt
stort behov av ny bostad skall som tidigare få förtur."
Vi skrev också "Vi anser att Täbys modell är föredömlig i sin enkelhet och den skulle ge de äldre tryggheten att veta att de kan få bo
kvar i Danderyd. Det är särskilt svårt för äldre att byta miljö och
anpassa sig till helt nya omgivningar. Vi måste göra det möjligt för
de äldre som kanske bott större delen av sitt liv i vår kommun att
också kunna bo kvar när de inte längre klarar sig i sitt hem."
Enligt vår mening måste man förbättra de äldres möjlighet och
rättighet att själva råda över sina liv även när krafterna sviker.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ
att undersöka hur många personer som har minst tre hemtjänstbesök om dagen och hur många som vill ha plats på
ett äldreboende.
att ändra reglerna så att alla Danderydsbor kan ställa sig i
kö för en plats på ett särskilt boende. Dock måste självklart reglerna utformas så att den med störst behov alltid
får företräde i kön.
att införa en bostadskö till kommunens pensionärslägenheter så att de äldre kan få en bostad och bo kvar i Danderyd när de inte längre klarar att bo kvar i sina hem. Också
här måste reglerna utformas så att den som har störst
behov får företräde i kön.
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