Socialdemokraterna på Tjörn
Visar lite om vår syn och plan för socialnämnden ansvarsområde.
”Visa mig era gamla och jag ska berätta vilket samhälle du lever i”. Winston

Churchill lär ha uttalat ovan om fängelser, citatet kan även användas i hur vi tar hand
om våra äldre.
Inget visar så tydligt vilket samhälle vi har som hur vi tar hand om våra äldre. Och
inget får oss att skämmas så mycket som just över det när det misslyckas.
Vi har fantastiska medarbetare som gör hjälteinsatser varje dag. Många tar det som
självklart att det ska göra det, och det kan det vara. Men, då måste personalen ha de
förutsättningar och resurser som behövs för att anständigt kunna säga att vi gör vad
vi kan för att med stolthet kunna säga att vi har ett gott samhälle…
Kommunen kan inte förlita sig på att anhöriga ska vara aktiva i den praktiska
omsorgen om de sina. De anhöriga ska ge kärlek, tillhörighet, sammanhang, inte vara
förutsättningen för att omsorgen i vård är rätt eller inte. Vård ska vara jämlik oavsett
var i landet du bor, eller vilka anhöriga du har.
Demens är en ökande verklighet för många äldre, de kan inte lämnas, de behöver ett
värdigt boende efter behov med kompetent personal. En personal som kan ägna sin
tid i arbetet åt vård, inte grubbla över hur de ska få sin privatekonomi att gå runt. En
förutsättning för god vård och omsorg är att vi som arbetsgivare ger anständiga löner
och tjänster för vår personal.
Vi ser även att behovet av en ny och modernare syn på Hemtjänst är ett starkt behov.
Övergången mellan eget boende och ett särskilt boende kan vara ett av de största
besluten och förändringarna som en människa gör i sitt liv, då ska det ske tryggt och
värdigt.


















Vi kommer att verka för att det byggs äldreboende på norra Tjörn.
Att det planeras för nya Trygghetsboenden
Verka för att samtliga boenden har ett café alt. restaurang som ger möjlighet
till samvaro.
Att införa Eget Val Av Aktivitet inom hemtjänsten.
En fast vikariepool för personalförsörjning på Valåsen inrättas.
Utvecklingskraftiga löner och tjänster för personal inom omsorgen.
Heltid norm vid all nyanställning.
Möjlighet till heltid för all befintlig personal.
Mentorer till samtliga nyanställda.
Mentorstjänster 25 % av heltid.
Arbeta max två helger av fem för äldreomsorgspersonal.
Regelbunden avlastning och stöd för anhörigvårdare.
Fortbildning för all omsorgspersonal,
Demensboende ”Silviacertifieras”.
Demensteam för hemtjänst.
Intraprenad kan möjliggöras på initiativ av personal.
Stärkt kultur och fritidsverksamhet för äldre i samarbete med Kultur o Fritid.

Inom socialnämndens ansvarsområde ingår även Individ och Familjeavdelningen,
IFA. Ansvaret är att vara det skyddsnät som behövs när livet av olika anledningar tar
vägar som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. En oro i sammanhanget är
ökande tillgång till droger, utanförskap i alla åldrar. Störst är utmaningarna för de
unga som får störningar i sin framtidsutveckling.
Tyvärr så är även våld i nära relationer, ofta i samband med missbruk ett allvarligt
problem i hem även på Tjörn. Det drabbar även barn som blir ofrivilliga vittnen.







Stärka stödet till kvinnojouren.
Stärkt stöd för Mini Mia
Öka samverkan med GR- kommunerna i arbetet med drogrelaterade problem
bland ungdomar.
Utöka arbetet med aktiva fältassistenter bland våra unga.
Stärk stödet för unga med psykisk ohälsa.
Utveckla stöd till familjer i behov av extra stöd.

Den grupp som arbetar i det tysta är den grupp som tillhör personkrets-LSS. Denna
grupp har ofta behov av stöd och struktur för att få en fungerande vardag. De skall
därför erbjudas;
 Bra anpassade boenden.
 Meningsfull daglig sysselsättning.
 Meningsfull fritid.
Vi vill därför:
 Bygga fler LSS-boenden.
 Utöka utbudet av daglig verksamhet.
 Med hjälp av stödpersonal, utöka möjligheterna till aktiv fritid.
Utöver dessa förslag så finns det ytterligare grupper som ibland hamnar ”mellan
stolarna”. För De grupper som har sämst förutsättningar ska de först och främst ha
stöd att hitta lämpligt jobb/utbildning och bostad, vilket är de främsta
förutsättningar för en god integration och ett gott liv.

