Falu Kommun
Kommunfullmäktige
Motion – Inför Trygghetsboende/Serviceboende med halvinackodering för kommunens äldre
med möjlighet till social samvaro.
Alla människor har ett behov av att känna trygghet i sitt boende och möjligheten att få välja
vem/vilka man umgås med under sin privata tid.
Med årens rätt så förändras många människors val av bostadsform. Gräsmattan kan bli tung att
klippa. Trapporna kan bli gigantiska hinder för den som har svårt att röra sig.
På samma sätt kan människans möjlighet till social samvaron snabbt förändras. Barn och barn-barn
kan flytta. Några förlorar sin livskamrat.
Under många år har vi i politiker diskuterat kommunens bostadsbrist och möjligheten att få äldre
personer att vilja upplåta sina villor och större bostäder till den yngre generationen. Som äldre vill
man självklart bara byta bostad om alternativet är bättre med en rimlig hyra, känna trygghet och få
möjlighet till social samvaro.
I Fagersta finns möjligheten för kommunens äldre att bo på Trygghetsboende/Serviceboende med
halvinackodering på tex.Tallkotten. Boendet har möjliggjorts genom att kommunen upplåtit
hyreshus vilka bara hyrs ut till seniorer. Varje person/familj har ett helt vanligt hyreskontrakt och
det finns hiss i husen En hemtjänstgrupp utgår från husets bottenvåning, men varje enskild individ
måste bli beviljad hemtjänst och nattpatrull innan något bistånd utgår, precis som vanligt.
I husets bottenvåning finns en restaurang/gemensamhetslokal som till hälften bemannas med
”ordinarie personal” och till hälften med resursjobb och praktikplatser vilket innebär möjlighet till
meningsfull sysselsättning för fler Falubor och integration. Pensionärerna kan dagligen gå ner och
köpa sig lunch i restaurangen för 47 kronor/portion. Även allmänheten är välkommen till samma
restaurang, men då kostar maten 57 kronor/portion. För den pensionär som önskar så går det bra att
få upp en matbricka på rummet/lägenheten. En dag i veckan är det kostnadsfri underhållning i
Talkotten från lokala aktörer.
I Fagersta diskutera man tom med möjligheten av att öppna en fredags-pub där de boende, anhöriga
och allmänheten kan slinka in på en ”after-work”.
Att upplåta flera fastigheter i Falu Kommun som ”Trygghetsboende/Serviceboende med
halvinackodering” skulle föra med sig flera positiva möjligheter för Faluborna. Dels frigörs fler och
större bostäder. Dels ger det Faluns äldre möjlighet att välja en trygg boendeform till en rimlig hyra.
Trygghetsboendena ger dessutom möjlighet till god mathållning, social gemenskap och trygghet,
vilket är bra folkhälsan. För kommunens hemtjänst och hemsjukvård innebär det kortare insatstider.
Förslag till beslut:
 att Falu Kommun (i samråd med det lokala näringslivet) upplåter befintliga fastigheter i
kommunen till ”Trygghetsboende/Serviceboende med halvinackodering”.
 Att Falu Kommun (i samråd med det lokala näringslivet) bygger nya fastigheter i
kommunen till ”Trygghetsboenden/Serviceboenden med halvinackodering”.
 att Falu Kommun säkerställer att en restaurang/gemensamhetslokal inrättas i varje
Trygghetsboende. Detta kan ske i samverkan med tex näringslivet, föreningar, svenska
kyrkan m.fl.
 Att Falu Kommun verkar för att hälften av restaurangens/gemensamhetslokalernas personal
ska vara resursjobb och praktikplatser.
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