Interpellationssvar.
Svar på interpellation med rubriken:- Kring kraftig försämringar i Lunds
hemtjänst från Jesper Sahlén.
I interpellationen ställs följande två frågor:
1. Står du fast vid att de förändringar ni genomför i hemtjänsten inte är några
försämringar?
2. Om ja på föregående fråga, hur är det möjligt att förändringarna inte innebär
några försämringar för våra äldre i behov av hemtjänst samtidigt som de ska
spara in tio miljoner?
Jag står fast vid att nämndens beslut innebär att nämndens riktlinjer
säkerställer att medborgarna får sina individuella behov tillgodosedda. Det är
inte en försämring med ändrad grundfrekvens av städ och tvätt, eftersom
biståndshandläggare alltid gör en bedömning av individens behov och därefter
beslutar om nivån på insatserna. Det kan inte nog poängteras att beslut som
ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå alltid fattas utifrån individuella behov i det
enskilda fallet. Bedömningar och beslut får aldrig enbart baseras på riktlinjer
eller generella regler i kommunen.
Frekventare städning och tvätt, utöver riktlinjerna, kommer fortsatt att
erbjudas till de som behöver det.
Nämndens utvecklingsmål är att skapa en tidsenlig vård och omsorg med
individens behov i centrum med hjälp av ny teknik och smarta arbetssätt. I de
nya riktlinjerna ges en tydlig inriktning till förvaltningen att arbeta med digital
teknik och välfärdsteknik. Utvecklingen ska leda till ökad tillgänglighet,
självständighet, trygghet och kvalitet för våra kommuninvånare.
Jag anser, att de nya riktlinjerna kommer leda till en ökad trygghet och
självständighet för den enskilde, vilket skapar en högre känsla av frihet. Målet
är en ökad livskvalitet för den enskilde.
Med ovanstående är det min bedömning att nämnden med nämnda
förändringar utan att det blir försämringar för den enskilde kan spara in 10
miljoner kronor.
Äldre och personer med funktionsnedsättning som är invånare i Lunds kommun
ska få stöd, hjälp och en omsorg med god kvalitet, när de behöver det.
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