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För något år sedan vad det uppe ett förslag att skolungdomar, mot ersättning, skulle hjälpa till
med promenader för boende på era äldreboende i kommunen, frågan är fortfarande lika aktuell
nu som då om inte ännu mera aktuell, eftersom personalen på äldreboende pga arbetsbördan
ej har tid med promenader för de boende, men förslaget föll på att det inte fanns någon
försäkring som gällde om ungdomarna tog ut de äldreboende på promenad. I Sölvesborgs
kommun fungerar det, där hjälper skolungdomar till med promenader för de äldreboende sedan
något år tillbaka, varför kan det inte fungera i Olofströms kommun, finns inte samma
förutsättningar här? Jag förslår att Ni undersöker möjligheterna igen, att skolungdomar hjälper
till med promenader för de boende på era äldreboende i kommunen. Det hade även varit ett
ypperligt tillfälle för asylsökande att integrera dem i samhället genom att erbjuda dem att hjälpa
till med dessa promenader. Det händer ofta att anhöriga till äldreboende tar sina anhöriga på
boende på promenad, finns det någon försäkring som gäller i det fallet? Undrande pensionär
Roy

Handläggare
Jag har tagit del av din skrivelse angående promenader med de som bor på våra
äldreboende.
Sölvesborg har samma system som oss vilket innebär att sommartid tar vi emot
feriearbetare, vilka är skolungdomar som har sommarlov. Dessa hjälper till med diverse
arbetsuppgifter på våra boende och kan, i vissa fall, också gå ut med våra äldre.
Feriearbetarna har en viss lön och är anställda under en begränsad tid. Övriga tider på året
har vi inte några skolungdomar anställda för promenader varken i Olofström eller i
Sölvesborg.
På våra äldreboende planeras insatser och aktiviteter runt varje enskild individ av den
enskilde och dennes kontaktansvarig. Dessa insatser och aktiviteter utförs av personalen.
Om anhöriga går ut med ”sina äldre” är det på eget initiativ och eget ansvar.
I dagsläget är det inte aktuellt att anställa skolungdomar eller andra för att gå ut med våra
äldre. Orsaken till detta handlar inte om försäkringsfrågan utan om den kunskap och
ständiga uppdatering av hälsotillstånd, med mera, som krävs för att utföra detta.
Ytterst är det ju den äldre själv som bestämmer när och med vem man vill gå ut.
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