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Broby den

Äldre personer med begränsad rörlighet och bor kvar i sin bostad.
Då det framkommit att äldre personer med begränsad rörlighet eller
är starkt beroende av rollator/rullstol, bor kvar i sin bostad antingen
som ensamstående eller makar/sambo, har liten möjlighet att komma ut.
Dessa personer är värda ett bättre människoöde i sin sista levnadsfas
i livet och bör uppmuntras med att komma ut i det fria.
För att uppnå detta, bör enklare boenden utan trappor och med bredare
dörrar och utan trösklar, vara en väg ut för dessa individer.
Det skall vara enkelt för hemtjänsten, att kunna ledsaga dessa personer
utan att helt förlita sig på att närstående sköter detta idag.
Denna enklare typ av boenden, gärna i radhusform för att underlätta
personal
att snabbt förflytta sig till nästa kund.
I större orter som Broby och Knislinge, kan boendet kombineras i olika
plan och kanske på andra våningsplanet har behövande som i sin vardag
är i behov av daglig tillsyn och på översta ha hospic för de som är inne i
sitt slutände av livet.
I denna fastighet, finns alltid en jourhavande sköterska och annan behövlig
personal, samt vid akutärenden finns möjlighet till ambulans.
Tillgång till allmänläkare på dagtid när det gäller Broby finns på Capio vårdcentarl.

Plats för denna byggnad kan förslagsvis vara gula trähuset mitt emot entrén
till ICA Hövdingen och den numera lediga tomten bredvid.
Den näringsverksamhet som idag finns i gula huset, kan ju lämpligen finnas
kvar i nybygget, samt också en frisörsalong för dam och herrklippning.

Vi sverigedemokrater yrkar om att äldreboendet i kommunen, aktualiseras
att dessa individer får en mer framträdande roll i sitt vardagsliv, med
omtanke och ödmjukhet.

ÖVRIGT: 1. När det gäller Hemtjänsten som fortsätter gå minus och redan
ligger på minus 3,8 miljoner kronor, något nytt måste göras som
komplement till rådande situation, entreprenad är ingen lösning på
problemet, anmärkningsvärt är att problemen fortgår och desperationen
genomlyser verksamheten, varför tar ingen kontakt med SKL (Sveriges
kommuner och landsting), det finns E-hemtjänst som i vissa fall kan vara ett
utmärkt komplement, vårt förslag är att kommunens tjänstemän får i
uppdrag att närmare analysera fördelar respektive nackdelar med Ehemtjänst inom vårdbehovet, kanske finns där förutsättningar för
samordning med våra grannkommuner att gemensamt titta närmare på
denna tjänst, det kan helt enkelt vara en organisatorisk omstrukturering
som gått obemärkt igenom utan vidare analys, påpekas skall att Ehemtjänst INTE skall ersätta personal utan skall uppfattas som komplement
och utgår ifrån att den därför finns på SKL:s hemsida,
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