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Motion till Gislaveds kommunfullmäktige.

C Ateröppna Östergården som korttidsboende.

Gislaveds kommun har under det gångna året stängt ner ett antal platser for särskilt boende.
Detta för att vi satsar på att brukare ska kunna bo kvar hemma längre med rätt hjälp och

C stöd. Som en följd till detta har trycket på korttidsboende ökat.
Samtidigt vet vi att socialförvaltningen under beredningen av neddragningarna konstaterade
att vi inom några år kommer ha ett ökat behov av särskilt boende p.ga demografin i
kommunen.

När man pratar med anhöriga till brukare och personal på våra äldreboende/korttidsboende framstår
en bild av att trycket är så stort att man får hysa två brukare på samma rum på en del av våra
korttidsboenden. Detta tycker vi Liberaler, som en gång i tiden kämpade hårt för att alla skulle få
eget rum på långvården, inte är värdigt. Det är dessutom väldigt slitsamt för vår personal.

Överbeläggningen på våra korttidsboenden leder dessutom till att ett antal patienter som behöver
korttidsboenden inte far plats utan blir kvar på våra sjukhus när de är medicinskt ffirdigbehandlade,
ibland i flera veckor.
Detta leder inte bara till kostnader för kommunen utan gör också att andra patienter drabbas,
då “våra” kommuninvånare upptar platser dom egentligen inte behöver.

C Detta är naturligtvis inte bra för någon.

Östergården är en byggnad med väl anpassade lokaler, varför det inte borde innebära särskilt
mycket investeringskostnader för att kunna använda dessa till korttidsplatser.
Östergården skulle kunna bli ett flexibelt boende, där antal platser skulle kunna varieras utifrån de
behov som finns just för stunden.

‘ Vi tror att behovet av fler korttidsplatser inte är övergående utan kommer att vara fortsatt högt.
Vi vet också att detta är ett problem som även finns i kommuner i vår närhet, varför det kanske
kunde gå att hyra ut någon eller några platser till grannkommuner när vi inte själva har full
beläggning.

MED ANLEDNING AV OVANSTÅENDE FÖRESLÅR LIBERALERNA 1
GISLAVEDS KOMMUN DÄRFÖR:

Att Gislaveds kommun snarast beslutar om att göra om Östergården till ett flexibelt
korttidsboende, samt

Att kommnfullmäktige tar hänsyn till dessa ökade driftskostnader i kommande
budgeta e

Gislaveds kommun
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