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MOTION, svar på motion om hemservicen på Bergö

Kommunfullmäktige   53 08 10 2020
Vård- och omsorgsnämnden, socialavd.   86 09 12 2020
Vård- och omsorgsnämnden, socialavd.   69 26 08 2021
Kommunstyrelsen 179 13 09 2021

Kfge § 53 Fullmäktigeledamot Britt-Marie Söderhom m.fl. väckte en motion om att det
bör göras en utredning om vilken typ att nattjour som kunde ordnas inom äldre-
omsorgen på Bergö. 

I  kommunens  förvaltningsstadga 113 § stadgas om fullmäktigeledamöternas
initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan
har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
kommunens verksamhet och förvaltning. 

Fullmäktige  mottog  fullmäktigeledamot  Britt-Marie  Söderholms  med  fleras
motion och hänsköt den till kommunstyrelsen för beredning.
_________

Socavd § 86 Chef för äldreomsorgen Fanny Ljungkvist:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Inom Ytter- och Övermalax hemservicedistrikt arbetar en nattpersonal. Inom
Petalax hemservicedistrikt  samt serviceboendet  Emiliacenter  arbetar  en natt-
personal. Inom Bergö hemservicedistrikt jobbar ingen nattpersonal. Om klien-
terna inom hemservicen på Bergö varit i behov av akut hjälp under natten har
de haft möjlighet till trygghetstelefonservice och via den kunnat alarmera efter
hjälp.

För att klienterna skall kunna leva och bo hemma så länge som möjligt vill man
inom kommunen erbjuda omfattande hemserviceinsatser.  Även under  natten
kan man erbjuda bl.a. tillsynsbesök eller andra typer av besök åt klienterna. På
Bergö har man inte kunnat erbjuda denna service under natten, eftersom hem-
servicepersonalen endast arbetar morgon- och kvällsskiften.  

På Bergö finns för närvarande mindre än 5 klienter som eventuellt skulle behö-
va kontinuerliga nattbesök.  Detta  innebär att  det direkta  klientarbetet  för en
vårdpersonal skulle vara ca.1 - 2 timmar/nattskifte. Ett nattskifte pågår 10 tim-
mar. Anställning av nattpersonal på Bergö skulle innebära personalkostnader
om ca. 80.000 - 100.000 euro/år beroende på extra tillägg. 

Chef för äldreomsorgen Ljungkvists förslag: 
Vård- och omsorgsnämnden väljer att ge följande svar på motionen och för den
vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
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Anställning av nattpersonal på Bergö skulle för kommunen innebära en oskälig
kostnad i förhållande till själva arbetsinsatsen. 
Hemserviceledarna beviljar hembesök åt klienterna inom hemservicen. Om en
klient som är bosatt på Bergö bedöms vara i behov av kontinuerliga besök un-
der natten skall denne istället bli erbjuden en plats på effektiverat serviceboen-
de i kommunen. 

Vårdpersonal anställs i beredskap fr.o.m. 1 januari 2021 för att ta emot trygg-
hetsalarmen på Bergö. 

Beslut:
Efter diskussion beslöt vård- och omsorgsnämnden att ärendet återremmiteras
för vidare  utredning av  alternativa  lösningar:  -  till  exempel  att
ändra Emila-centret till effektiverat serviceboende och frigöra befintlig nattpa-
trull i Petalax för verksamhetsområdet Petalax-Bergö.
__________

Socavd § 69 Chef för äldreomsorgen Fanny Ljungkvist:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Serviceboendet Emiliacentret i Petalax omvandlades till effektiverat servicebo-
ende den 1.8.2021. För att detta skulle kunna förverkligas beviljades äldreom-
sorgen en tilläggsbudget om 17.000 euro i personalkostnader. 

Nattpatrullen inom Petalax hemservice hade hand om klienterna på Emiliacen-
tret före boendet blev omvandlat till effektiverat serviceboende. I och med att
personal nu finns dygnet runt på Emiliacentret fick Petalax nattpatrull goda re-
surser att även kunna sköta om Bergö hemservicedistrikt under natten. 

Chef för äldreomsorgen Ljungkvists förslag:
Vård- och omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att motionen avslu-
tas. 

Beslut:
Godkändes.
_________

Kst § 179 Bilaga:
- motion

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen ger ovanstående beredning som svar på motionen och före-
slår för fullmäktige att motionen förklaras slutbehandlad.

Beslut:
Förslaget godkändes.
_________ 
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Kfge § 90 Bilaga:
- motion

Beslut: 
Förslaget godkändes.
_________


