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Mötesanteckningar ”Vinningarådet”
Tid och plats

Vinninga 2014-09-23

Deltagare

Se bifogad deltagarlista, 22 personer från Vinninga
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Sven-Ove
Andersson, Paula Evertsson, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Föregående mötes anteckningar
•
•
•

Lekplatsutredningen
Information från samhällsbyggnad
Väg 44

Information från Vård & Omsorg
Sven-Ove Andersson förvaltningschef och Paula Evertsson administrativ
chef för Vård & Omsorg presenterade planerna för äldreomsorgen i
Lidköpings kommun.
I Lidköping finns 8500 pensionärer av dessa har 2800 fyllt 80 år. Det finns
ganska många 100-åringar och några av dem klarar sig helt själva.
Vi lägger friska år till våra liv. Vi har ökat medellivslängden men de sjuka
åren på slutet har inte blivit fler. Vi har blivit äldre men fortsätter vara friska.
När man fyller 65 år kan man idag räkna med att få 20 friska år till.
Kommunens äldreomsorgsplan togs för några år sedan och det är den man
nu jobbar med att genomföra. Kommunen delades in i 10 geografiska
områden. Innanför ringleden bor 27000 personer av 38000 totalt i
kommunen. Fyra av områdena finns på landsbygden, Järpås, Tolsjö, Örslösa
och Vinninga. Vårdpersonalen organiseras lokalt och alla brukare har en
kontaktperson. Det finns ingen kö till äldreboende totalt i Lidköping så alla
som vill kan få plats, men vill man ha en speciell plats kan man få vänta lite
och det är lite obalans för det behövs några fler demensplatser.
Med hiss och tvättpelare i lägenheterna som det finns i ett trygghetsboende
och ju närmare samhällsservicen finns ju längre klarar man att sköta sig
själv. Det minskar behovet av äldreomsorgsplatser. Idag bor man 3,5 år på
äldreboendet. Det är längre tid än vad det behöver vara.

Externt

2014-09-23

I Vinninga finns 144 personer över 80 år och det kommer att öka till 360 st.
80-åringar år 2020. Det finns 24 platser i äldreboendet. Utöver de som bor
på äldreboendet finns 40 personer som får hjälp av hemvården. I Vinninga
finns inga lediga platser i äldreboendet. Det finns inget trygghetsboende i
Vinninga. Om det byggs trygghetsboende där man kan bo kvar och klara sig
själv längre så kommer antalet platser i äldreboendet att räcka även i
framtiden i Vinninga.
Trygghetsboende
Kommunen ansvarar för äldreboende men trygghetsboende kan vem som
helst bygga och söka bidrag till. Det har hittills byggts 100 lägenheter i
trygghetsboende i Lidköping. Det är stor efterfrågan och alla blev uthyrda
direkt.
För att få bidraget till att bygga trygghetsboende ställs vissa krav.
Lägenheterna är vanliga lägenheter. Alla som vill kan flytta in om någon i
hushållet fyllt 70 år. Det skall finnas gemensamma utrymmen och det skall
vara bemannat vissa tider. Lägenheterna skall vara anpassade till
funktionsnedsatta så man kan bo kvar även om man senare drabbas av en
funktionsnedsättning.
Vård & Omsorg tittar nu på behovet av trygghetsboende på landsbygden.
Järpås, där bygger kommunen om en del av äldreboendet till 10 st.
lägenheter som trygghetsboende. I Saleby, Tun, Kållandsö här har
arbetsgrupper bildats och intresseförfrågningar gjorts så man vet hur många
som är intresserade. Saleby bygger i egen regi i en förening, man startar så
snart man hittat en lämplig tomt. På Kållandsö där bygger en byggmästare
vanliga lägenheter och AB Bostäder letar tomt för att bygga
trygghetsboende. I Tun är det byggstopp så man bygger om befintliga hus
till trygghetsboende det är AB Bostäder som planerar att bygga om sina
äldre lägenheter. AB Bostäder försöker hitta smarta lösningar som passar för
trygghetsboende på landsbygden. Hyran i ett nybyggt trygghetsboende är ca
7000 kr/mån för 2 rum och kök.
Vill Vinninga starta en egen planeringsgrupp, göra enkäter, bjuda in
byggherrer för att få någon att bygga? Anmäl intresse till Paula Evertsson
om ni vill vara med i planeringsgruppen.
Vård & Omsorg hjälper till med det praktiska med att skicka ut
intresseförfrågningar. Hemvård i trygghetsboendet står Vård & Omsorg för
till de som behöver det. Hyresvärden står för att ha en värdinna på plats
någon timma per dag. Det går bra att samverka med äldreboendet och deras
möteslokaler om det ligger tillräckligt nära. Länsstyrelsen prövar det, 100 m
kan vara för långt bort. Nya regler om trygghetsboende kan komma.
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Övriga frågor till Vård & Omsorg
Vanliga lägenheter behövs också. Om man förtätar och bygger nära service
så kan man sköta sig själv längre. De äldre säljer husen, då flyttar det in
barnfamiljer. Därför behöver både skolan och trygghetsboendet byggas ut
samtidigt. Det är en positiv utveckling!
Det finns bra hemsjukvård i Lidköping genom regionens mobila team och
ett palliativt team som jobbar med vård i livets slutskede i hemmet. Två
hemsjukvårdsläkare finns också.
Demens kräver särskild kunskap, de dementa samlas därför på några få
boenden där personalen har den kompetensen. Parboende finns på några
äldreboenden, t ex Majgården och även i Järpås efter ombyggnaden.

Övriga frågor
Till nästa möte sammanfattas alla önskemål som framförts vid tidigare
möten och Vinningarådet gör en prioritering vad man vill satsa på. Det som
prioriteras högst budgetsätts och lyfts till politiken. Vinninga har möjligheter
att utvecklas. Bra vägar och pendling.
Bostäder behövs för äldre och för de övriga. 16 lägenheter
trygghetsboende behövs allra mest. Inget har byggts sen 1970-talet. AB
Bostäder har inte byggt, men Blomqvist byggde och han kan tänka sig att
bygga fler. Det finns äldre i Vinninga som flyttar till lidköping för det inte
finns något alternativ. Förr fanns stimulansbidrag men det togs bort vid
finanskrisen för allt utom trygghetsboende som får ett bidrag på 10 % av
byggnadskostnaden. Kanske AB Bostäder kan bygga ett flerfamiljshus i
Vinninga?
Skolan, hur planera man för den. Barnkullarna växer. Skolan kan vara ett
aktuellt ämne för nästa möte. Nästa förskoleklass får 52 barn och lokalerna
klarar inte det, det finns inte plats i matsal eller gympasal. Vinninga har stort
upptagningsområde med många barn i Vinningaskolan medan Salebyskolan
har smågrupper. Efterfrågan på barnomsorg ökar också.
Övrigt.
Samlingslokal saknas i Vinninga.
Skötsel av cykelbanan under väg 184 har ett stort hål. Är det trafikverket
eller kommunen som sköter det?
Projekt om centrumutveckling i Vinninga, frågan tas upp på nästa möte.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen 4 feb kl. 18.30 i Vinningaskolans matsal.
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